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SAFA-‐HORTA	
  

EXTRAESCOLARS CULTURALS – E. PRIMÀRIA / ESO
AMPA SAFA-HORTA CURS 2019-2020
(places limitades, adjudicades segons ordre d’inscripció)
1 FULL PER EXTRAESCOLAR

Data:

____/_____/____

Activitat:

Màgia

número d’inscripció:

Cuina

Guitarra

Escacs

Mecanografia

Ioga

Labors creatives

Teatre

Reperkutim

Tècniques d’estudi

_____

Trencacocos

Dia: ___________________________________ Hora: _______________________
(si l’activitat es realitza dos o més dies, indiqueu tots
els dies que us vagin bé, en ordre de prioritat)

DADES DE L’ALUMNE:
Nom: _______________________________ 1r cognom ____________________________________
2n cognom _____________________________________ Data de naixement
Es queda a dinar a l’escola ?

SI

___ / ___ / _____

NO

Tel. contacte __________________________

___________________________

e-mail _____________________________________________ Curs que faran al 2019-20 __________
Subscripció gratuïta al blog de l’AMPA (us arribarà un e-mail per confirmar l'alta)

si

no

Els rebuts es passaran al mateix núm. de compte corrent que té el Col.legi. Si voleu que sigui un altre, si
us plau, passeu per l’Administració de l’Escola.

La inscripció a qualsevol extraescolar cultural implica automàticament l’alta a l’AMPA i al pagament de la
quota de l’Associació, cas de no ser associat. Si teniu consultes sobre activitats, aquest és el nostre mail:
extraescolarsitallers@ampasafahorta.org
Autoritzo a publicar fotos i vídeos de l’alumne en els mitjans de comunicació i les xarxes socials de l’AMPA
Safa-Horta per a la informació i promoció de les seves activitats, com ara:
Twitter @ampasafahorta

Blog

Signatura del pare/mare o tutor

IMPORTANT
AMPA	
  SAFA-‐HORTA.	
  Peris	
  i	
  Mencheta,	
  26-‐46	
  	
  08032	
  Barcelona.	
  www.ampasafahorta.org	
  	
  

Autorització recollia de dades
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 dirigit a info@ampasafahorta.org
Autorització per la presa i ús d’imatges
L’AMPA SAFA-Horta realitza un conjunt d’activitats, accions i iniciatives amb l’objectiu de donar a
conèixer i difondre al màxim possible les nostres activitats a les famílies associades.
Per aquest motiu, es realitza la comunicació de les activitats que fem, amb la finalitat de donar-ne
difusió, a través del blog ampasafahorta.org i de Twitter.
En aquest sentit, i en el marc de les activitats portades a terme actualment per l’AMPA SAFA-Horta us
demanem el consentiment per a la difusió de la imatge de l’ alumne, donant així compliment a la Llei
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així
com a la Llei 15/1999, de 1 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament
Europeu 2016/679 de 27 d' abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques respecte al
tractament de les seves dades.

