
 

SOCI DE L'AMPA I BUTLLETA D'AUTORITZACIÓ BANCÀRIA  

 
 

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran 

incorporades a un tractament responsabilitat L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Xarxa per a remetre-li 

periòdicament informació dels serveis i accions organitzades per l’Associació. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop 

finalitzada la activitat seran conservades únicament a efectes de compliment legal. Per a més informació consulti la nostra política 

de privacitat.  

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Xarxa haurà d’atenir-se en tot moment a l’ús i tractament de les imatges de 

manera adequada i respectuosa d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la 

remissió d’un escrit dirigit a la següent adreça: L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Xarxa C/ Pare coll nº 3 -08600- 

Berga o per correu electrònic a: ampa@escolaxarxa.cat 

 

Nom i cognoms del pare/ tutor responsable:   

 

Nom i cognoms de la mare/ tutor responsable: 

 

Telèfon de contacte:  

Correu electrònic: 

Nom i cognoms dels fills. Curs on estan matriculats: 

Primer Fill _________________________________________________________ Curs: ________ 

Segon Fill _________________________________________________________ Curs: ________ 

Tercer Fill _________________________________________________________ Curs: ________ 

Més fills…  _______________________________________________________________________ 

 

La quota anual per família és de 40 €. - Cal que totes les famílies omplin l'imprès cada any (normativa 

SEPA). 

       Vull pagar a l’AMPA en efectiu 

       Vull domiciliar el rebut i per això facilito les meves dades bancàries (IBAN) 

 

       Autoritzo i cedeixo lliurement i voluntàriament a L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola 

Xarxa, amb caràcter gratuït i en els termes més amplis admesos en dret, la difusió de les imatges en 

qualsevol activitat de L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Xarxa i en qualsevol mitjà 

inclosos, entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials 

(Facebook, Twitter, YouTube, etc.), així com l’etiquetatge de la persona autoritzada en aquestes imatges 

a les xarxes socials, relacionats amb l’activitat organitzada per l’Associació o en que l’Associació hi 

col·labora. 

 

Berga, a _____ d _______________________ de __________ 

DNI i signatura del pare/mare/tutor responsable: 

 

 

 

PODEU DEIXAR AQUESTA BUTLLETA A LA BÚSTIA DE L'AMPA (PORXO DE L'ESCOLA). 
MOLTES GRÀCIES! 

Núm. Soci: Curs: 


