
SOL.LICITUD DE DADES PERSONALS 

  
AMPA del Col.legi Sant Andreu de Natzaret - Arnús, 16 – 18 08911 – Badalona - ampa@standreu.org - www.ampastandreu.cat 

 

 
Per donar compliment a la Llei de Protecció de Dades (LOPD) necessitem recollir la vostra autorització per tal de fer ús d’aquestes 
dades amb la finalitat de poder posar-nos en contacte amb vosaltres i informar-vos de les novetats que des de l’AMPA realitzem. Així 
com per l’autorització del cobrament de la quota de la nostra associació. 
 

DADES FAMÍLIA 
 

Nom i Cognoms Pare:  Telèfon:  

Correu electrònic Pare:                             NIF:  

 

Nom i Cognoms Mare:  Telèfon:  

Correu electrònic Mare:                             NIF:  

*Feu servir un caràcter per cel.la i majúscules 

Adreça:  C.P.  Ciutat  
 

DADES ALUMNES 
 

Alumne/a:  Curs i Grup:  

Alumne/a  Curs i Grup  

Alumne/a  Curs i Grup  

Alumne/a  Curs i Grup  

 

FORMA DE PAGAMENT 
La quota es farà efectiva la darrera setmana del mes d’octubre. 
L’import de la quota:  Famílies amb 1 nen a l’escola  23€ 
   Famílies amb 2 o més nens a l’escola 39,50€ (23€ pel 1er nen i 16,5€ pel 2o) 
 

Domiciliació bancària: 
Titular del compte: _______________________________________________________________ 

 
IBAN Entitat Oficina DC Nº Compte 

E S                       
 

Transferència bancària al número de compte ES92 2100 3348 8822 0003 6984 
CaixaBank de Cr. Francesc Layret 86 08911 Badalona 
 
 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades recollides en aquest 
formulari seran incorporades en el fitxer “Associats de l’AMPA”, titularitat de l’AMPA del Col·legi Sant Andreu Natzaret de Badalona, 
amb la finalitat de gestionar les comunicacions informatives relacionades amb les activitats i serveis que ofereix, estadístiques , així 
com el cobrament de la quota anual establerta. 
 
Les dades facilitades només seran cedides, a aquests organismes públics o privats, que sigui necessari per l’exercici de les funcions 
de l’AMPA establertes. 
 
L’alumne o el pare, mare, representant o tutor legal, en cas que l’associat sigui menor d’edat, autoritza de forma expressa, en 
compliment de la Llei de Serveis de Pagament 16/2009 a L’AMPA Sant Andreu perquè giri al compte bancari indicat el rebut anual 
corresponent a la quota d’associat. 
 
L’associat podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició de les dades personals previstos a la Llei, indicant les 
dades que volem suprimir o modificar, mitjançant escrit a l’atenció de L’AMPA del Col·legi Sant Andreu de Natzaret amb CIF: 
G58620956, sito al carrer Arnús 16-18, 08911 de Badalona 
 
Donat que el dret a la pròpia imatge és reconegut dins l’article 18.1 de la Constitució, i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el 
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; és necessari el consentiment dels pares, mares o tutors legals per 
poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables. 

Sí, autoritzo que la imatge del meu fill / de la meva filla, pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, 
complementaries i extraescolars organitzades pel centre docent i AMPA i publicades a la pàgina Web, Twitter, Instagram de l’AMPA 
únicament com a part d’aquestes activitats 

Signatura Pare, Mare o tutor   ( retornar signat) 
 
 


