
 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DADES 

 SOCIS 20 - 20 
 

Dades del pare o tutor: 

Nom:  Cognoms:  

Telèfon 1:  Telèfon 2: Telèfon 3: 

Email 1:   Email 2: 

 

Dades de la mare o tutora: (deixar dades relatives a l’adreça buides si coincideixen amb les del pare o tutor) 

Nom:  Cognoms:  

Telèfon 1:  Telèfon 2: Telèfon 3: 

Email 1:   Email 2: 

 

Amb la indicació de les dades de telèfon i/o email, accepto rebre correspondència o informació rellevant de les activitats del 

AMPA de l’Escola Salvador Sanromà a través del medis telemàtics esmentats. 

 

Dades Alumne: 

Nom I cognoms:  Curs:  

Nom I cognoms:  Curs:  

Nom I cognoms:  Curs:  

Nom I cognoms:  Curs:  

 

 

1. A partir d'aquest moment la nostra família té dret a gaudir dels avantatges que l'AMPA de l’Escola  Salvador  
Sanromà  ofereix  fins  a  la  finalització  de  l'escolarització dels  nostres fills/es aquí inscrits, sempre que 
mantinguem l'abonament de la quota d'associat la qual és fixada en l'assemblea general de socis. 

 

2. Que tenim dret a demanar copia dels estatus de l'entitat i que tenim vot en l'assemblea general de socis de l'entitat. 
 

 
Pagament en Efectiu  

  
 
Dades bancàries (IBAN)  
 
 
Nom del titular:  ................................................................................................   D.N.I:  ..........................................................  

 

 

(Signatura pare/tutor) / (Signatura mare/tutora) Llinars del Vallès, a   .... de     ........................................................ de 20  
 
 
 
 

 

 L’AMPA de l’ Escola Salvador Sanromà 
 
 
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 
bancàries. 
Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els signants queden informats que les seves dades seran 
incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat del AMPA de l’Escola Salvador Sanromà amb la finalitat de poder gestionar les 
activitats pròpies de gestió de socis i comunicació a les families. Els signants podran accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les, i 
també, oposar-se al seu tractament o cessió d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. El responsable del 
fitxer és el AMPA de L’Escola Salvador Sanromà, amb  domicili  al carrer Gaudí, nº 15 de Llinars del Vallès, Barcelona, e-mail: 
ampasanroma@gmail.com 

 AMPA  Lliberia “El Peque” 

                             


