AMPA Col·legi Verge del Roser
Pça. Sant Domènec, 1
08759 VALLIRANA
Telf. 93.683.28.46
ampavergedelroser@gmail.com

A l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Verge del Roser de Vallirana (en endavant
l’AMPA), volem que la seva relació i la dels seus fills i filles amb l’AMPA sigui tant satisfactòria, que
mentre pertanyin o quan una vegada hagin deixat de pertànyer a la comunitat educativa de la que forma
part l’AMPA, vulguin continuar sent partíceps de les activitats i serveis que promogui o realitzi l’AMPA.
És per això que caldrà que l’AMPA tracti les seves dades personals i les dels seus fills i filles. A
continuació, li informen com seran tractades les seves dades i les dels seus fills i filles.
Responsable del tractament: Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Verge del Roser de
Vallirana, (G58176454), Pl. Sant Domènech, 1 08759-Vallirana (Barcelona).
Finalitats: Les seves dades i les dels seus fills i filles seran tractades per a:
a) Gestionar la condició d’associats o exassociats de l’AMPA, inclosa la gestió econòmica
respecte de la seva vinculació amb l’AMPA.
b) Pel compliment de les obligacions legals o necessàries per al desenvolupament de les
activitats que promou o realitza l’AMPA i en les que hi participin, inclosa la inscripció en elles.
c) La cessió a tercers en els que l’AMPA delegui els punts a) i b).
d) Per a promoure i enviar informació respecte d’activitats o serveis tant propis com de tercers
col·laboradors de l’AMPA, inclús mitjançant de perfils automatitzats (per correu electrònic,
SMS, correu postal, telèfon o qualsevol altre mitjà digital).
e) Per a trametre informació confidencial i necessària per a l’ús de l’entorn digital de l’AMPA.
Legitimació: Cal tractar les dades per a les finalitats a), b) i c). Per als casos d) i e) ens agradaria que
consentís al tractament marcant la casella que figura en aquest escrit.
Destinataris: La pròpia AMPA; l’AMPA podrà acordar convenis de col·laboració amb tercers, i com a
entitat que precisa de serveis administratius per al seu funcionament ordinari pot precisar dels serveis de
tercers, a tots ells l’AMPA podrà cedir les dades amb les mateixes finalitats indicades.
Quins drets té? Pot accedir a les seves dades o a les dels seus fills i filles, rectificar-les, suprimir-les,
oposar-se o limitar el seu tractament o els canals de contacte, sol·licitar la seva portabilitat (en els casos
que correspongui). Aquests drets poden ser exercits per escrit adreçat al responsable del tractament, o
per correu electrònic a l’adreça electrònica que figura en aquest full.
Marqui amb una creu aquí, si autoritza a l’AMPA pel tractament de les seves dades i dels seus fills
i filles per a les finalitats d) i e); entre elles les de tramesa d’informació relativa de l’AMPA i de les
activitats i serveis que presta, realitza o promou tant l’AMPA com tercers col·laboradors d’ella.
Marqui amb una creu aquí, si NO autoritza el tractament de les seves dades per a les finalitats d) i
e).
Al firmar aquest document, cedeixo les meves dades i les dels meus fills i filles, i quedo assabentat dels
meus drets, de com s’utilitzaran les dites dades i, en el seu cas, (si haguera marcat la casella
corresponent), he consentit les dites finalitats.
PARE
Nom i cognoms:

____________________________________________________________

Domicili:

____________________________________________________________

Població:

_____________________________

Correu electrònic :

____________________________________________________________

Telèfons

_________________ Fix: ________________

Data naixement:

Mòbil:

NIF: _____________________

_____/_____/_________
Firma:

Vallirana a _____ de _______________________ de _______
V.20180928

AMPA Col·legi Verge del Roser
Pça. Sant Domènec, 1
08759 VALLIRANA
Telf. 93.683.28.46
ampavergedelroser@gmail.com

A l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Verge del Roser de Vallirana (en endavant
l’AMPA), volem que la seva relació i la dels seus fills i filles amb l’AMPA sigui tant satisfactòria, que
mentre pertanyin o quan una vegada hagin deixat de pertànyer a la comunitat educativa de la que forma
part l’AMPA, vulguin continuar sent partíceps de les activitats i serveis que promogui o realitzi l’AMPA.
És per això que caldrà que l’AMPA tracti les seves dades personals i les dels seus fills i filles. A
continuació, li informen com seran tractades les seves dades i les dels seus fills i filles.
Responsable del tractament: Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Verge del Roser de
Vallirana, (G58176454), Pl. Sant Domènech, 1 08759-Vallirana (Barcelona).
Finalitats: Les seves dades i les dels seus fills i filles seran tractades per a:
a) Gestionar la condició d’associats o exassociats de l’AMPA, inclosa la gestió econòmica
respecte de la seva vinculació amb l’AMPA.
b) Pel compliment de les obligacions legals o necessàries per al desenvolupament de les
activitats que promou o realitza l’AMPA i en les que hi participin, inclosa la inscripció en elles.
c) La cessió a tercers en els que l’AMPA delegui els punts a) i b).
d) Per a promoure i enviar informació respecte d’activitats o serveis tant propis com de tercers
col·laboradors de l’AMPA, inclús mitjançant de perfils automatitzats (per correu electrònic,
SMS, correu postal, telèfon o qualsevol altre mitjà digital).
e) Per a trametre informació confidencial i necessària per a l’ús de l’entorn digital de l’AMPA.
Legitimació: Cal tractar les dades per a les finalitats a), b) i c). Per als casos d) i e) ens agradaria que
consentís al tractament marcant la casella que figura en aquest escrit.
Destinataris: La pròpia AMPA; l’AMPA podrà acordar convenis de col·laboració amb tercers, i com a
entitat que precisa de serveis administratius per al seu funcionament ordinari pot precisar dels serveis de
tercers, a tots ells l’AMPA podrà cedir les dades amb les mateixes finalitats indicades.
Quins drets té? Pot accedir a les seves dades o a les dels seus fills i filles, rectificar-les, suprimir-les,
oposar-se o limitar el seu tractament o els canals de contacte, sol·licitar la seva portabilitat (en els casos
que correspongui). Aquests drets poden ser exercits per escrit adreçat al responsable del tractament, o
per correu electrònic a l’adreça electrònica que figura en aquest full.
Marqui amb una creu aquí, si autoritza a l’AMPA pel tractament de les seves dades i dels seus fills
i filles per a les finalitats d) i e); entre elles les de tramesa d’informació relativa de l’AMPA i de les
activitats i serveis que presta, realitza o promou tant l’AMPA com tercers col·laboradors d’ella.
Marqui amb una creu aquí, si NO autoritza el tractament de les seves dades per a les finalitats d) i
e).
Al firmar aquest document, cedeixo les meves dades i les dels meus fills i filles, i quedo assabentat dels
meus drets, de com s’utilitzaran les dites dades i, en el seu cas, (si haguera marcat la casella
corresponent), he consentit les dites finalitats.
MARE
Nom i cognoms:

____________________________________________________________

Domicili:

____________________________________________________________

Població:

_____________________________

Correu electrònic :

____________________________________________________________

Telèfons

_________________ Fix: ________________

Data naixement:

Mòbil:

NIF: _____________________

_____/_____/_________
Firma:

Vallirana a _____ de _______________________ de _______
V.20180928

AMPA Col·legi Verge del Roser
Pça. Sant Domènec, 1
08759 VALLIRANA
Telf. 93.683.28.46
ampavergedelroser@gmail.com

DRETS D’IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a 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, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Verge del Roser (en endavant
l’AMPA) els demana el consentiment per a poder publicar imatges, en els diferents mitjans de
comunicació en que es mou l’AMPA ja sigui en suport físic o electrònic, on apareguin Vostès o
els seus fills o filles on siguin clarament identificables.
Amb la signatura d’aquest document, Vostès donen el seu consentiment i autoritzen la
publicació d’imatges esmentada.

I per a que així consti i en prova de conformitat firmen el present escrit a tots els efectes.

Pare/Tutor: ___________________________

Mare/Tutor: : __________________________

D.N.I.: _______________

D.N.I.: _______________

Firma del Pare/Tutor

Firma dela Mare/Tutor

Vallirana a ____ de __________________ de _______.

V.20180928

