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INFORMACIÓ SOCIALITZACIÓ CURS 2020-2021  

 

 

Per a participar i beneficiar-vos del projecte a partir del curs 2020-2021, haureu de:7 

 Formar part de l’AFA. 

 Omplir i signar la fitxa d’inscripció adjunta, i enviar-la abans del dia 24 de juliol a l'AFA 

 Pel que respecta als llibres socialitzats, com a família, us comprometeu a: 

a. Tenir cura dels llibres. No s’hi pot escriure, subratllar ni guixar. A final de curs es farà revisió 
dels llibres  i en el cas que es detectin anomalies, s’haurà d’abonar 10 € en concepte sanció.  

b. Retornar-los en bon estat a final de curs o abonar el 100% de l’import del llibre si aquest està 
malmès.  

c. Complir amb el calendari de retorn i recollida, repassar i folrar els llibres quan sigui necessari. 
 
 
Aquesta fitxa servirà per a tots els cursos mentre l’alumne estigui a l’escola, en cas de no voler 
participar s’haurà d’informar a l’AFA abans del 20 d’abril del curs anterior. 
 

Nom de l’alumne/a:..... .................................................................................................................. 

Curs que farà l'any vinent: ................   Import del lot:   ......................... 

Nom del pare, mare o tutor/a legal: ..............................................................................................  

DNI:   ..................................... . Telèfon Mòbil:............................................  

Correu electrònic   ......................................................................................................................... 

Nº de compte bancari: ES..................................................................................................... 

 

Vull participar en el projecte de socialtzació de llibres i de compra conjunta a través de l’AFA, i 
accepto totes les condicions.  

 

 

Perquè consti, signo a Barcelona el ............... de ......... de 2020             

 

 

                                                                                                             Signatura del pare, mare o tutor/a legal. 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: 

RESPONSABLE: AFA PARE POVEDA, Av. Vallcarca 220 08023 Barcelona ( BARCELONA ) , afa.poveda@gmail.com, G60038635.  

FINALITATS: Inscripció a l'activitat; gestió de l'activitat; facturació i cobrament de l'activitat i tractament de les dades necessàries per a la prestació de servei.  

LEGITIMACIÓ: execució de l'acord de prestació de serveis i consentiment de l'interessat. 

DESTINATARIS: entitats necessàries per a l'execució de l'activitat i entitats bancàries per al cobrament de quotes. 

CONSERVACIÓ DE LES DADES: durant la vigència de l'acord de l'activitat; finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin 
de custodiar per a atendre possibles responsabilitats.  

DRETS: Pot sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades 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 EL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES:                         [   ] SI       [   ] NO 

 

Sr./Sra. ________________________________________________ amb DNI ______________________ pare/mare/tutor i/o representant legal de 

____________________________________________ ____, autoritzo el tractament de les seves dades personals exclusivament per a la prestació dels 

serveis contractats i les finalitats indicades. 

 

Data                                                                                                                                                                                                            Signatura  


