
AMPA CEIP POMPEU FABRA extraescolars.ampa@pompeufabravng.com

PISCINA P4, P5 ESCACS DILLUNS MANUALITATS
P3 DIMARTS
1r, 2n, 3r

En el cas de PISCINA / ESCACS:

Compte corrent on es paga la quota de soci:
Compte corrent alternatiu (signeu autorització i porteu còpia llibreta o rebut):

SIGNATURA DEL TITUALR DEL C/C

Autoritzo el meu fill/a a MARXAR SOL/A després de l'activitat?     Sí AUTORITZO / NO AUTORITZO

DRETS IMATGE MENORS. ÚS IMATGES DEL MENOR:   Sí AUTORITZO / NO AUTORITZO

OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL PARE/MARE/TUTOR: ( pel que fa a al·lèrgies, malalties, conductes que l'equip de 
monitors hauria de saber o conéixer):

Informació sobre Protecció de Dades del RESPONSABLE:  ASSOCIACIÓ PARES I MARES CEIP POMPEU FABRA VILANOVA I LA 
GELTRÚ (G59344812) RB SAMA, 66 08800 Vilanova I la Geltrú (BARCELONA) ampa@pompeufabravng.com. FINALITAT : Edició i 
promoció de les activitats/esdeveniments organitzats per l'AMPA mitjançant l'ús i publicació de les imatges (fotografia i vídeo) 
captades durant els mateixos en tot tipus de mitjans físics i/o digitals, incloses xarxes socials i pàgina web titularitat de l'AMPA; i 
registre històric de les activitats/esdeveniments organitzats. LEGITIMACIÓ: Consentiment per a l'ús i publicació de les imatges i 
interès legìtim. CESSIONS: No es preveuen. CONSERVACIÓ: Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans 
indicats i serveixen a la finalitat de promocò per la qual van ser publicades. DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, 
supressió, oposició, portabilitat i limització dirigint-se a l'AMPA: en cas de divergències, pot presentar una reclamació davant 
l'Agència de Protecció de Dades

Autoritzo l'AMPA Pompeu Fabra amb NIF G 59344812 a domiciliar amb càrrec al compte bancari identificat a continuació, del qual sóc titular, els 
rebuts originats per la relació existent entre ambdues parts:

(Nom i Cognoms)                                                                                           amb DNI                                   con a tutor legal o 
titular de la pàtria potestat del menor/alumne                                                                              autoritzo el tractament de la 
imatge i dades personals dels menors exclusivament per a les finalitats indicades.

FULL DE MATRICULACIO I AUTORITZACIONS

EXTRAESCOLARS AMPA POMPEU FABRA

Per tramitar la inscripció és imprescincible haver realitzat prèviament una prereserva de 20 € al compte de l'AMPA. 

Jo,                                                                                                   amb NIF                                                                    autoritzo que 
el meu fill/a realitzi les activitats escollides i confirmo que està al dia de les vacunacions que li pertoquen per l'edat i, 

Matriculo el meu fill/a                                                                                              del curs                   a l'extraescolar:

Per tramitar la inscripció és imprescincible haver realitzat prèviament una prereserva de 20 € al compte de l'AMPA.

IBAN ENTITAT OFICINA D.C. N.COMPTE

TITULAR DEL COMPTE:

RAMBLA SAMÀ, 66 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ Tel: 938158487 (Dilluns a divendres de 16:15 a 18:15)



AMPA CEIP POMPEU FABRA extraescolars.ampa@pompeufabravng.com

NOM I COGNOMS / DNI (Pare/ Mare/Tutor):
SIGNATURA DEL TITUALR DEL C/C

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIO DE DADES PERSONALS
RESPONSABLE: ASSOCIACIÓ PARES I MARES CEIP POMPEU FABRA VILANOVA I LA GELTRÚ (G59344812) RB. 
SAMÀ, 66 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) 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. LEGITIMACIÓ: Execució de l'acord de prestació de 
srveis. DETINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis. Entitats bancàries per al 
cobrament de quotes. 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. DRETS: Tot interessat té dret a sol·licitar l'accès, rectificació, supressió, 
oposició limitació i portabilitat de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de 
Protecció de Dades

El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels 
tercers per al subministrament de les seves dades de contacte i/o bancàries.

RAMBLA SAMÀ, 66 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ Tel: 938158487 (Dilluns a divendres de 16:15 a 18:15)


