
NOU SOCI(INSCRIPCIÓ) ACTUALIZACIÓ DE DADES

Nom i cognoms pare:

Nom i cognoms mare:

Nom i cognom tutor legal (si escau):

Telèfon mòbil de contacte:

Correu electrònic:

Adreça:

Codi Postal: Població:

Data: Signatura del pare/mare/tutor

Nom i Cognom fill/a: Curs:

Nom i Cognom fill/a: Curs:

Nom i Cognom fill/a: Curs:

Pagament en efectiu en la secretaria de l 'escola

Pagament per rebut bancari

AMPA EDUCEM, en aplicació de la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, l'informa que les dades personals

 recollides mitjançant formularis de paper o suport informàtic s'inclouen en fitxers automatitzats concrets per els usuaris dels serveis

 del AMPA EDUCEM amb la finalitat d' informacio, formació i assessorament propis de l'associació, aquest dades nomes seran cedides

 a l'escola i entitats que són necessàries amb l'únic objectiu de complir amb la finalitat anteriorment exposada, AMPA EDUCEM, adopta

 les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb les disposicions del 

 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques

 respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació dels mateixos.         

L'usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconegut en l'esmentat Reglament 

(UE). L'exercici d'aquests drets es poden fer per l'usuari per correu electrònic a: ampa@educem.com
L'usuari manifesta que totes les dades facilitades són certes i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats, 

i a comunicar els canvis a AMPA EDUCEM o a l'Escola EDUCEM.

Amb aquest document, com soci , amb la finalitat de tenir les seves dades actualitzades, autoritza a L'AMPA EDUCEM,  a agafar 

les dades i les actualitzacions successives de l'escola EDUCEM.

Amb aquest full, concedeix i accepta que L'AMPA EDUCEM pugui utilitzar les imatges que es puguin realitzar durant les activitats

organitzades per l'AMPA EDUCEM per tal de donar suport visual a la nostre pàgina web i a documents d' informació corporativa.

FORMA DE PAGAMENT

AMPA EDUCEM, Cr. Joan Prim 59-63, 08401 Granollers

FULL D' ACTUALIZACIÓ/INCRIPCIÓ DE DADES SOCIS AMPA EDUCEM

*La quota de soci d'AMPA EDUCEM es familiar, nomes s'ha de pagar un rebut per familia, essent el seu import de 15€.

DADES FAMILIARS:

DADES DEL ALUMNES:


