
  

Benvolguda família associada:  
Amb la finalitat de desenvolupar la gestió de l’AMIPA del CEIP Marian Aguiló, i els serveis que du a terme, 
d’acord amb els estatuts de l’associació, necessitam la vostra col·laboració per procedir a l’actualització de les 
vostres dades personals. 
 

Nº SOCI   
 

NOM DEL PARE _____________________________________________________________________ 
 
NOM DE LA MARE ___________________________________________________________________ 
 
ADREÇA _________________________________________________MUNICIPI _________________ 
 
TELÈFONS____________________  / ____________________ 
 
CORREU ELECTRÒNIC ________________________________________________________________ 
 
 
FILLS/ES AL CENTRE 
 
NOM FILL/A ______________________ CURS  ________ DATA NAIXEMENT _________________ 
 
NOM FILL/A ______________________ CURS  ________ DATA NAIXEMENT _________________ 
 
NOM FILL/A ______________________ CURS  ________ DATA NAIXEMENT _________________ 
 
De conformitat amb el que estableix el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de 25 de Maig de 2018, pel que 
es regula el dret d’informació en la recollida de dades us informam del següents extrems: Les dades de caràcter personal 
que ens heu subministrat en aquest i altres comunicacions seran objecte de fitxers responsabilitat de l’AMIPA del CEIP 
Marian Aguiló. La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada l’AMIPA. Les vostres dades no es cediran a 
tercers, llevat que siguin requerides legalment. Les dades sol·licitades en aquest document són adequades, pertinents i no 
excessives per a la finalitat de l’AMIPA.  

• Amb la finalitat ja exposada, donau consentiment perquè es faci ús i publicació (web o xarxes) d’imatges o vídeos 
d’activitats pròpies de l’AMIPA ( excursions, festes, tallers, etc) (encerclar)   SÍ    NO 

• Amb la finalitat pròpia de l’AMIPA, donau consentiment perquè s’utilitzin les dades cedides al full d'inscripció per  
informar sobre les activitats que realitzi l'AMIPA (encerclar)   SÍ   NO 

També s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que preveu la 
legislació, mitjançant d’un escrit al correu electrònic apa@apamaguilo.net 
 
 
Gràcies per la vostra col·laboració.     Palma,             de                               de 20___ 

 
 
Signatura 

 
 
A emplenar per l’AMIPA 

      CURS CURS CURS CURS CURS CURS 

CURS CURS CURS CURS CURS CURS 


