
             
 

FULL D’INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DE DADES PERSONALS DE 
SOCI DE L’AFA ESCOLA LA CANALETA

       Omplir només un full per família amb lletres majúscules i feu-lo arribar de nou a l’AFA

Nom i cognoms del/s alumne/s Data de naixement
1)

2)

3)

4)

Dades dels pares o tutors legals
Nom i cognoms de la mare/tutora D.N.I.

Nom i cognoms del pare/tutor D.N.I.

Dades de contacte
Telèfons de 
contacte

Mare/tutora 

Pare/tutor   

Adreça familiar

Correu electrònic

Autoritzacions i protecció de dades de caràcter personal:
Des de l’AFA sol·licitem el seu consentiment exprés per:
-La captació, inclusió i reproducció de les imatges dels menors i pares/tutors durant les diverses activitats que organitza
i/o gestiona l’AFAo l’escola, i la seva utilització per il·lustrar les publicacions i pàgines d’Internet desenvolupades dintre de
l’àmbit de l’AFA, sigui quin sigui el mitjà utilitzat per la captació o reproducció de la imatge.

☐AUTORITZO ☐NO AUTORITZO

-Al personal que desenvolupi l’Activitat  Extraescolar o membre de l’AFA designat,  a traslladar al  meu fill/a al Centre
d’Atenció Primària (CAP) en cas que necessités assistència sanitària.

☐AUTORITZO ☐NO AUTORITZO

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola La Canaleta (Cr. Alfons I núm. 18, 43480 Vila-seca), l’informa que
les dades que ens faciliti s’incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat d’organitzar i realitzar totes aquelles actuacions
que siguin necessàries per l’adequada consecució dels fins de l’AFA així com per la gestió interna associació-associat.

Vostè podrà en qualsevol moment exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals
contingudes als nostres fitxers, en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999 a la direcció responsable del fitxer de
forma presencial a la seu de l’Associació de famílies d'alumnes(AFA) de l’Escola La Canaleta Cr. Alfons I núm.18 , 43480
Vila-seca) o bé a l’adreça electrònica afa@lacanaleta.cat

A Vila-seca, ____ de ________________ del _____
(Només cal signatura i D.N.I. d’un dels pares o tutors)

a/e:  afa@lacanaleta.cat
web:  http:/  www.lacanaleta.cat

facebook: https://www.facebook.com/Comunitat-dAprenentatge-La-Canaleta-1514021308858012/?fref=ts

 

AFA ESCOLA LA CANALETA
Cr. Alfons I, 18
43480 Vila-seca (Tarragonès)

http://ampalacanaleta.blogspot.com.es/
mailto:afa@lacanaleta.cat

