
PRE-INSCRIPCIÓ 2018/19 

ESPORT SAFA HORTA 
    
  
Ompliu les  dades amb lletra  MAJÚSCULA   i entregueu-la a la Secció Esportiva de l´AMPA. 

ESPORT        ______________________________________________ 

  

ALUMNE DEL SAFA: _ SI NO      (encercleu la resposta) Data entrega      _____ /_____ / _________  

NOM:             ________________________________       DNI:     _____________________________        

COGNOMS:   ______________________________________________________________________  

DATA DE NAIXEMENT:      ___     / ____   / ____           CURS ACADÈMIC 18/19:    ______________________  

NUM. TARGETA SANITÀRIA (S.S.):   _________     __   ____________  ___   __   

DOMICILI: _____________________________________________________ NÚM: _____________  PIS: ________ 

LOCALITAT:  ________________________________________________        CODI POSTAL: __________  

  

NOM I COGNOMS MARE/TUTORA: 

__________________________________________________________________________  

TEL.CONTACTE:  __________________    EMAIL:  ___________________________@_________________._____   

  

NOM I COGNOMS PARE/TUTOR:    

__________________________________________________________________________  

TEL.CONTACTE:  __________________    EMAIL:  ___________________________@_________________._____   

  

DADES BANCARIES: (indicarem codi de compte corrent només en el cas de ser diferent a les dades facilitades al col·legi)  

TITULAR (NOM I COGNOMS) ______________________________________________ DNI ____________________  

 IBAN:        __ __ __ __      __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __                     

   

                                                            Signatura del pare/mare o tutor legal titular del compte.  

  

  

 

[] Autoritzo a publicar fotos i vídeos dels inscrits en els mitjans de comunicació i les xarxes socials del Col·legi  i d’AMPA 
Safa-Horta per a la informació i promoció de les activitats d'aquests. 
[] Autoritzo a enviar ordres de pagament a l'entitat financera per a realitzar càrrecs al compte indicat. 
[] Autoritzo a ser informat de les activitats desenvolupades per l'AMPA i el Col·legi Safa-Horta. 
  
De conformitat amb el que estableixen les disposicions del 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 (RGPD). L'AMPA Safa-Horta garanteix l'adopció de les mesures 
necessàries per assegurar el tractament confidencial de les dades de caràcter personal. Així mateix informem de la 
inclusió de les dades en un fitxer amb la finalitat de gestionar la relació que el vincula i de la possibilitat d'exercir els 
drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició en l'adreça Carrer de Peris i Mencheta 26, 08032, 
Barcelona, a través de l'AMPA OBERTA a horari d'atenció a les famílies, o bé mitjançant correu electrònic 
a info@ampasafahorta.org 

mailto:info@ampasafahorta.org

