INSCRIPCIÓ COLÒNIES CURS 2019-2020
AUTORITZACIÓ I DADES DE L’ALUMNE
JO,______________________________________________ (nom i cognoms del pare,mare,tutor)
AMB DNI _______________ I TELÈFON DE CONTACTE ______________ INSCRIC EL MEU
FILL/A _________________________________________________________ DEL CURS _____
A

LES

COLÒNIES

DEL

CURS

2019-2020

ORGANITZADES

PER

L’AMPA

RAMON

CASTELLTORT I AUTORITZO A QUÈ ES CARREGUIN EN EL MEU COMPTE ELS REBUTS
CORRESPONENTS.
Signat
Igualada, a__ de _____________de 2019

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a l’Ampa Ramon Castelltort a enviar ordres a la vostra entitat
financera per debitar càrrecs al vostre compte, i doneu el vostre consentiment per al tractament d’aquestes dades amb les finalitats pròpies
de la relació de serveis que s’estableix entre l’associació i les famílies.
Identificació de l’ordre (a completar pel creditor)
Concepte de l’ordre: Serveis, quotes, productes d’ampa i activitats extraordinàries.
Tipus de pagament: X Pagament recurrent

Pagament únic

Identificació del deudor (a completar pel deudor)
Nom i cognoms de l’alumne/a ________________________________________________________________________________
Nom titular del compte__________________________________________DNI ________________ Adreça
__________________________________

Codi Postal ________ Ciutat ______________________

_________________

País ___________________

Número de compte IBAN: a Espanya l’IBAN consta de 24 dígits i comença per ES

Codi BIC/SWIFT de la vostra entitat: Pot contenir 8 o 11 dígits

Signatura del deudor:
A ________________________ el _____ de/d’ ____________de 20____

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
A. RESPONSABLE: Ampa Ramon Castelltort (G58224635), C/ Comarca, 83-85 (08700 Igualada) amparc@amparc.cat
B. FINALITATS: Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, menjador,etc),
gestió de les activitats i/o serveis, facturació i cobrament de les activitats i/o serveis.
C. LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord de prestació de serveis.
D. DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis. Entitats bancàries per al cobrament de quotes.
E. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis. Finalitzat l'acord es conservaran
bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats.
F. DRETS: Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades. 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).

