
DOCUMENT INSCRIPCIÓ MEMBRE DE L’AMPA DEL COL.LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ D'HORTA 

Per tal de poder ser membre de l’AMPA DEL COL.LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ D'HORTA, agrairíem ens 
complimentés la següent informació: 

1. DADES BÀSIQUES DEL/S TUTOR/S (DADES OBLIGATÒRIES)

Tutor 1 

Nom Cognoms 

DNI E-mail

Telèfon 

Adreça 

Tutor 2 

Nom Cognoms 

DNI E-mail

Telèfon 

Adreça 

Quants fills té en el centre? 

Especificar Nom/Cognoms de l’alumne/a i curs  

Nom Cognoms 

Curs 

Nom Cognoms 

Curs 

Nom Cognoms 

Curs 

Nom Cognoms 

Curs 

Signatura/ Signatures 



2. DADES BANCÀRIES - Ordre de domiciliació bancària SEPA CORE

NOMÉS EN CAS DE DOMICILIACIÓ 

Per tal de fer el cobrament corresponent de la quota com a membre de l’AMPA, agrairíem ens complimentés 
la següent informació: 

NOM COMPLET DEL TITULAR        

DNI 

NÚMERO DE COMPTE (20 dígits) – IBAN  ES  

DATA – LOCALITAT 

Pagament recurrent, cada 10 d’agost, malgrat no s’indiqui el contrari per escrit. 

La domiciliació bancària només es farà al mes d’agost.  

SIGNATURA DEL/DE LA TITULAR DEL COMPTE: 

ALTRES FORMES DE PAGAMENT: 

EN EFECTIU, en una data a determinar per l’AMPA. 

En cas de voler fer el pagament en efectiu, preguem marquin la casella  
TOT I QUE ES PAGUI EN EFECTIU, ÉS OBLIGATORI EMPLENAR EL FORMULARI 

Us recordem que per fer ús dels serveis oferts per l’AMPA, les famílies han d’estar al corrent de la quota 
anual           autoritzada. 



 

3. DRET D’IMATGE DELS MEMBRES 
 

Com a membre de l’AMPA DEL COL.LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ D'HORTA ens agradaria demanar-li 
l’autorització per l’ús  de la seva imatge. 

 
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la 
Llei orgànica 1/1982, sobre el dret a l'honor a la intimitat personal i a la pròpia imatge, així com per la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

 
L’AMPA DEL COL.LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ D'HORTA sol·licita autorització per a la realització de 
fotografies i/o vídeos, amb captació de la imatge i veu, per a les següents finalitats: 

 
• Per publicar en els canals de comunicació de l’AMPA (web: https://ampaich.org/, Twitter: 

@AMPAICH1, Instagram: @ampa_ich) les activitats realitzades per aquesta 

SI ☐ NO ☐ 
 

 Per publicar en els canals de comunicació habituals del CENTRE les activitats realitzades 
per l’AMPA 

SI ☐ NO ☐ 

Les xarxes socials, en ser nord-americanes, poden transferir dades als Estats Units pel que li recomanem 
conèixer les seves Política de Privacitat. L’AMPA no es fa responsable de l'ús que pogués donar un tercer 
d'aquestes imatges. 

 

Els hi recordem que en cas de modificació de les dades, ens informi per escrit a l’e-mail : 
info.ampaich@gmail.com 

 

Perquè així quedi constància: 
 
Signatura per part de/ de la l’interessat/ada 

 
 
 
 
 
 

 

A Barcelona a de de 20   
 
 
 
 
 
 

mailto:info.ampaich@gmail.com


 

 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 
Responsable del 
tractament  

AMPA DEL COL.LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ D'HORTA 
C/GRANOLLERS 28 08032 Barcelona 
info.ampaich@gmail.com  

Finalitat del 
tractament 

 
Gestionar les finalitats esmentades en aquest document. 

 
Legitimació 

Les dades es tractaran en base al seu consentiment, execució d'un 
contracte, o el compliment d'obligacions legals i els interessos legítims de 
l’AMPA DEL COL.LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ D'HORTA 

Destinataris i 
transferències 

Les dades no es comunicaran a tercers excepte administracions públiques 
en compliment de  les obligacions legals del responsable. 
No es preveu la transferència internacional (fora del EEE), excepte amb 
finalitats d'emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l'existència 
d'una decisió d'adequació, sobre la base de l'existència de garanties 
adequades. 

Termini de 
conservació de les 
dades 

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot 
cas mentre es mantingui la vigència del consentiment i no se sol·liciti la 
supressió. 

 
 
Drets de les persones 

Poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de 
dades, oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació, enviant la 
seva sol·licitud a l'adreça del responsable. Tenen dret a retirar el 
consentiment prestat, en el seu cas. Poden realitzar una reclamació 
davant l'Autoritat de Control de protecció de dades. 

 

mailto:info.ampaich@gmail.com
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