Full d’inscripció a l’AMPA Institut Antoni de Martí i Franquès – Curs 2019/2020
Que fem a l'AMPA?
L'AMPA participa directament en moltes activitats que s'organitzen a l'Institut.
•
•
•
•
•
•

Premis als millors expedients i treballs de recerca de segon de batxillerat
Sopar de segon de batxillerat.
Festa de graduació de quart d'ESO.
Aportacions econòmiques per realització d'activitats i sortides de diferents departaments de l'Institut.
Subvencions per la compra de material de l'Institut
Organització de diferents jornades i xerrades al llarg de l'any.

Podeu estar assabentats de tot el que fem a l'AMPA accedint a la nostra pàgina web: www.ampamartifranques.cat
o també us animem a escriure'ns a info@ampamartifranques.cat i us en donarem més detalls!
Com fer-me de l'AMPA?
•
•

Omplir aquesta butlleta, sense oblidar signar la part posterior d'aquest full
Ingressar 25€ com a concepte de quota anual de l'AMPA per família, la qual cosa es pot fer de dues maneres:
◦ Al moment de fer la matrícula del curs. L'ingrés es farà juntament amb la matriculació de l'Institut, a la secretaria del Centre,
o bé
◦ Fer un ingrés a favor de l'AMPA al número de compte del Banc Sabadell ES39 0081 5289 0300 0115 1817

DADES FAMÍLIA

Omplir les dues caselles si desitja que hi hagi més d'una persona inscrita com a associat(da)

*camps obligatoris

Nom i cognoms del pare/mare i/o tutor/a legal:*
DNI, NIE, Passaport:*
email*: (emplenar en majúscules i en lletra entenedora)

Nom i cognoms del pare/mare i/o tutor/a legal:*
DNI, NIE, Passaport:*
email*: (emplenar en majúscules i en lletra entenedora)

DADES ALUMNE/A o ALUMNES
Nom i cognoms:

Curs:

Nom i cognoms:

Curs:

Nom i cognoms:

Curs:

Nom i cognoms:

Curs:

Nom i cognoms:

Curs:
curs durant el període 2019/2020

AUTORITZACIÓ PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I DRETS D'IMATGE
En compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 informem que, les dades personals
consignades en els documents de l’AMPA Institut Antoni de Martí i Franquès són incorporades en un fitxer titularitat de l'AMPA. El soci
autoritza de forma expressa el tractament d'aquestes dades.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
A. RESPONSABLE:
• AMPA Institut Antoni de Martí i Franquès, (G43078062)
• C/ Enric d Ossò, 3 ( 43005 Tarragona )
• info@ampamartifranques.cat
B. FINALITATS:
• Gestió de l'associació.
• Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.
• Interlocució davant les administracions públiques.
• Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats.
• Organitzar activitats formatives i soci-culturals.
• Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats per l'AMPA.
C. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació.
• Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.
D. DESTINATARIS:
• Administració pública.
• Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.
• Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.
E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant l'acord de permanència a l'AMPA.
• Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de conservar per atendre possibles
responsabilitats.
• Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van
ser publicades.
F.
DRETS:
• Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals.
• On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.
• En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades
(www.agpd.es).
AUTORITZO L’ÚS D'IMATGES DEL MENOR
SI
NO

NOM I COGNOMS / DNI (Pare/Mare/Tutor):

signatura
DATA:

