FULL D'INSCRIPCIÓ ANUAL PER
SER SOCIS DE L’AMPA DEL COL·LEGI EL CARME
Benvolguts pares i mares,
Des de L’AMPA del col·legi El Carme us donem la benvinguda a aquest nou curs 2021/22.
El següent formulari és el que heu d’emplenar per formar part de la nostra Associació i
poder participar de les nostres activitats.
La quota, de 25€, és anual i per família (independentment que hi hagi més d’un fill al
col·legi El Carme de Tarragona).
Quota de soci de l'AMPA
25 € per a tota la família

Qui ho gestiona
L'AMPA

Tipus de càrrec
Únic anual

Si us plau, ompliu el formulari en lletra MAJÚSCULA.
Pare/tutor (nom i cognom)

DNI
DNI

Mare/tutora (nom i cognom)
Telèfons de contacte

Pare/tutor
Mare/tutora

E-mail @
Nom i cognoms dels alumnes

Data naixement

Curs 21/22

1.2.3.4.Ingressar l’import al compte corrent de l’Ampa:

IBAN ES62 2100 0489 1302 0025 8810
Adjuntar el justificant de pagament juntament amb el full d’inscripció, podeu escanejar
els resguards o enviar-nos una fotografia.
POSAR COM A CONCEPTE: COGNOMS I NOMS DELS ALUMNES.

És molt important que ens feu arribar el full d’inscripció emplenat al correu electrònic:
ampaelcarme@hotmail.com o deixar-lo a porteria, abans de 15 d’octubre de 2021.
Gràcies per la vostra atenció.
La Junta de l’AMPA.
Tarragona, Setembre 2021

Consentiment per a la recollida i tractament de dades personals
En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses
per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.), S’INFORMA:
•
Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vostè, són incorporats a un fitxer de
titularitat privada, el responsable de la qual i únic destinatari és: l’Associació de Mares i Pares del
col·legi El Carme de Tarragona.
•
D’acord amb el que s’estableix en la normativa de protecció de dades, podeu exercir el dret
d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte a les dades personals subministrades,
mitjançant un correu electrònic a: ampaelcarme@hotmail.com
Jo, ________________________________________amb DNI _________________com
a mare, pare o tutor legal de ( nom i cognoms del/s fill/s+ curs que realitza):
_______________________________________________________________________
Marqueu amb una X:
AUTORITZO
NO AUTORITZO

SIGNATURA

Tarragona, ______de ______________de 2021.

Autorització drets d’imatge
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la
Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge, la Junta Directiva de l’Associació de Mares i Pares del col·legi El Carme de Tarragona
demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies i/o vídeos on
apareguin individualment o en grup els seus fills/es, en les diferents activitats realitzades en les
nostres instal·lacions i fora de les mateixes en activitats organitzades per l’AMPA.
Jo, ________________________________________amb DNI _________________com
a mare, pare o tutor legal de ( nom i cognoms del/s fill/s+ curs que realitza):
_______________________________________________________________________
Marqueu amb una X:
AUTORITZO
NO AUTORITZO
Tarragona, ______de ______________de 2021.

SIGNATURA

