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CURS (ex. 2018/2019):
Dades del pare, mare o tutor/a legal:
Nom i cognoms:
Vincle: Mare

Pare

Tutor/a legal

Pare

Tutor/a legal

NIF/NIE:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:
Adreça postal:
Nom i cognoms:
Vincle: Mare
NIF/NIE:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:
Adreça postal:

Dades de l’alumne:
Nom i cognoms:
Curs escolar actual:
Nom i cognoms germà/ana:
Curs escolar actual:
Nom i cognoms germà/ana:
Curs escolar actual:
Nom i cognoms germà/ana:
Curs escolar actual:

Quota i col·laboració:
L’import de la quota anual es fixa en Assemblea General de socis, és per família (independentment del nombre de fills/filles) i es fa
en un únic pagament. El rebut corresponent s’emet el mes de novembre (actualment 60 €). Aquesta quota es destina a millorar la
infraestructura, materials i mancances de recursos de l’Escola, així com a les activitats de dinamització (festes, jornades
especials...). Tant les comissions de l’AMPA com el seu òrgan de govern treballen de forma voluntària i gratuïta.

Sí vull col·laborar amb l’AMPA
a) Sent membre d’una comissió existent o per crear. Indiqueu amb quina comissió teniu afinitat:
b) Participant de manera puntual, aportant ajuda i/o coneixements. Les meves habilitats:

No vull col·laborar amb l’AMPA
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Informació i autorització de protecció de dades:
Emplenar aquesta sol·licitud significa que sereu inclosos a la base de dades de l’AMPA Escola Sant Martí. El vostre mail s'utilitzarà
per enviar-vos informació rellevant per als vostres infants durant el temps que estiguin matriculats a l’Escola Sant Martí.

Notificacions
D’acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, demanem el vostre
consentiment per utilitzar el correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, inclòs número de
mòbil, per enviar informació que considerem pugui ser del vostre interès orientada a la difusió de les finalitats de l’associació.
Sí autoritzo

No autoritzo

Drets d’imatge
Les fotografies i vídeos enregistrats en actes o activitats organitzades per l’associació poden aparèixer en publicacions, materials i
plataformes tecnològiques (web, xarxes socials) creades per l’AMPA Escola Sant Martí i orientades a la comunicació i difusió
pròpies. Les imatges no seran utilitzades per altres finalitats diferents de les expressades, ni seran cedides a terceres persones,
excepte les autoritzades al tractament o entitats vinculades amb la finalitat de l’associació.
Aquest consentiment és extensible de forma accessòria a la meva imatge, menors de 13 anys com a titular de la pàtria potestat o
tutela dels mateixos o la de tercers que m’acompanyin. (En cas que no desitgeu aparèixer, us preguem ho comuniqueu als
organitzadors de l’activitat.)
Sí autoritzo

No autoritzo

Signatura dels sol·licitants:

Barcelona,

de

de 20

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Identificació del responsable del tractament
CIF: G-65734329
Responsable del tractament: AMPA ESCOLA SANT MARTÍ
Adreça: carrer Sant Joan de Malta, 130 08018 Barcelona
Número d’Inscripció al Registre 48252
Adreça correu electrònic: admoampasm@gmail.com
Web: https://ampaescolasantmarti.org
Finalitat del tractament: tractem les dades facilitades pel registre d’associats, la gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través
de l’associació, difusió, comunicació i xarxes socials.
Legitimació: les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud d’alta de soci. La base legal per al tractament és el seu consentiment en
lliurar el formulari imprès de soci, així com la clara acció informativa que reflecteixi una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca seva
en el cas que sigui necessari el consentiment i l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials.
L'interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.
Destinataris: organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Atesa la utilització dels serveis de Google Inc., li informem que es
produeix una transferència internacional de dades tal i com estableix l'art. 30 del Reglament General de Protecció de Dades i la Decisió (UE) 2016/1250 de la
Comissió de 12 de juliol de 2016, atès que Google Inc. està adherit a la Decisió de l’Escut de la Privacitat en la mesura que tracten dades als EEUU, tal com e s
pot consultar a https://www.privacyshield.gov/list.
Termini de conservació de les dades: les dades personals proporcionades es conservaran de la següent manera:
1) Les famílies que finalitzin l’etapa escolar definitivament: es suprimiran les seves dades personals de forma segura.
2) Les famílies que continuïn l’etapa escolar: es farà la renovació automàtica conservant les dades necessàries per a la seva consideració de soci.
Drets de les persones: per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals
adreçada a l’AMPA Escola Sant Martí al carrer Sant Joan de Malta, 130 08018 Barcelona o per correu electrònic a admoampasm@gmail.com acompanyat de
fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu electrònic haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document
oficial escanejat.
Reclamació: podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://seu.apd.cat o per mitjans no
electrònics.
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