
35 1 fill/a 48 d'1 fill/aPREUS

NOM, COGNOMS I CURS

NOM I COGNOMS DE TUTOR/A LEGAL 

 BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ SOCI/SÒCIA (AFA) 
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DEL MARQUÈS DE LA POBLA)

 

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Correu 
electrònic:

NOM, COGNOMS I CURS

NOM, COGNOMS I CURS

Escriviu els nom/s dels vostres fills i/o filles i el curs que faran durant el curs 21/22 

Si teniu 2, 3 o 4 fills/es la quota serà de 48

TPV Escola, la qual haureu d’accedir mitjançant l’usuari i la contrasenya que rebreu al mail, o bé si ja esteu
donats d’alta aneu a l'apartat de pagaments. 

En efectiu, demanant cita prèvia a través del telèfon 636080550 o el correu electrònic
afamarquesdelapobla@afamarquesdelapobla.org. 

Fer ingrés bancari al compte següent: ES28 0182 1404 3102 0158 9408
Indicant nom i cognoms dels infants inscrits

PAGAMENT

Per la present declaro que vull ser soci/sòcia de l’AFA Marquès de la Pobla.
 
 

 Signatura                                Capellades, ............ de ............................... de.........

Hem ajustat al màxim les quotes per tal que no repercuteixi ni a les famílies ni a l'activitat de
l'AFA. Des de l'AFA hem intentat mantenir l'activitat en la mesura del possible prioritzant i
millorant la qualitat dels serveis i això, a la vegada, ha repercutit a la part econòmica.

Maneres de fer-nos arribar la inscripció: (només una d'elles)
 - Escanejar aquesta butlleta i enviar-la al correu afamarquesdelapobla@afamarquesdelapobla.org  
-  Portar-la al local de l'AFA demanant cita prèvia
-  Emplenar el formulari digital que us farem arribar per grups de Whatsapp

mailto:afamarquesdelapobla@afamarquesdelapobla.org


Informació sobre Protecció de Dades del responsable: AFA Marquès de la Pobla

NIF: G08547960 Pg. Miquel i Mas, 19 Capellades. FINALITAT: Promoció de les

activitats/esdeveniments organitzats per l'AFA mitjançant l'ús i publicació de les

imatges (fotografia i video) captades durant els mateixos en tot tipus de mitjans

físics i/o digitals, incloses xarxes socials i pàgina web titularitat de l'AFA; i registre

històric de les activitats/esdeveniments organitzats.

LEGITIMACIÓ: Consentiment per a l'ús i publicació de les imatges i interès legítim. CESSIONS: No es preveuen. 

CONSERVACIÓ: Les imatges es conservaran mentre l’alumne/a estigui escolaritzat i les imatges publicades en els mitjans indicats

i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades.

 

DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació dirigint-se a l'AFA

(afamarquesdelapobla@afamarquesdelapobla.com). En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència de

Protecció de Dades (www.aepd.es)

           Autoritzo el tractament de la imatge exclusivament per a les finalitats indicades.

          No autoritzo 

”D’acord 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 pel qual es deroga la Directiva

95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran

al fitxer famílies sòcies responsable del qual és l’AFA MARQUÈS DE LA POBLA. Les vostres dades es tractaran amb la finalitat

d’INFORMAR-VOS PUNTUALMENT DE TOTES LE ACTIVITATS QUE PUGUIN SER DEL VOSTRE INTERÉS, MENTRES ELS ALUMNES

CURSIN EN EL CENTRE MARQUÈS DE LA POBLA, AIXÍ COM D’EXERCIR LES ACCIONS A LES QUALS ENS AUTORITZEU EN AQUEST

DOCUMENT. Un cop acaba l’escolarització aquestes dades seran destruïdes. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació,

cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a

afamarquesdelapobla@afamarquesdelapobla.com”

DRETS D'IMATGE

http://www.aepd.es/

