FULL D’ALTA A L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (AMPA)
DE L’INSTITUT VIL·LA ROMANA
Dades del pare/tutor legal
Nom i cognoms:

DNI:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Adreça postal:

Mòbil:

Població

Codi Postal

Dades de la mare/tutora legal
Nom i cognoms:

DNI:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Adreça postal:

Mòbil:

Població:

Codi Postal:

Dades de l’alumne/s
Nom i cognoms:

Curs

Nom i cognoms:

Curs

Nom i cognoms:

Curs

Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions
que recull la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades al fitxer “SOCIS DE
L’AMPA” dels quals és responsable la Junta de l’AMPA de l’institut Vil·la Romana amb
l’única finalitat d’informar de les convocatòries d’assemblees i informacions directament
relacionades amb l’objecte de l’associació. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició adreçant un escrit a la Junta de l’AMPA a la bústia de l’AMPA a
l’institut adjuntant una fotocòpia del DNI.
La Garriga,

de/d’

de 2016

(signatura)
AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola
i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, la Junta de l’AMPA de l’institut Vil·la Romana demana
el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on
apareguin els seus fills o filles i hi siguin clarament identificables. En tot cas la/el tutor legal
sempre tindrà l'opció de demanar la retirada de les fotos o vídeos dels llocs
publicats adreçant-se a la junta de l'AMPA.
Autoritzo: Que la imatge del meu fill/s puguin aparèixer en fotografies corresponents a
activitats escolars/esportives/culturals organitzades per l’AMPA i publicades al web,
facebook o publicacions de l’associació.

(signatura)

