AUTORITZACIONS DELS PARES/MARES TUTORS/ES

IMPORTANT! Aquestes autoritzacions seran vàlides durant tot el període d’escolarització de l’alumne/a al
centre. No es tornarà a demanar en properes inscripcions. Qualsevol canvi haurà de ser comunicat en una
nova autorització que s’haurà de lliurar a l’AMPA, si no fos així s’atendrà al suscrit en aquest document.
En/na ______________________________ amb DNI (o passaport) núm. ___________________,
pare/mare/tutor/tutora de _________________________________________________________
PAGAMENT DE LA QUOTA
Autoritzo a l’AMPA Mas Boadella la domiciliació del pagament de les extraescolars en quatre quotes.
PARTICIPACIÓ
Autoritzo el meu fill/a a participar a les activitats extraescolars. Aquesta autorització es fa extensiva a
les decisions mèdiques que calgués prendre en cas d’accident o malaltia.
SORTIDA
Autoritzo
No autoritzo
a sortir sol/a el meu fill/a de les activitats extraescolars.
PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a
la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat de l’entitat per
al seu tractament informàtic. Així mateix, s’informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos per la legislació vigent, mitjançant un escrit
presentat a l’entitat.
Autoritzo
No autoritzo
a l’AMPA a fer ús de les dades personals facilitades, així com també a la cessió de les dades a
l’Ajuntament de Sabadell i d’altres administracions públiques, si fos necessari, per a la gestió de les
subvencions que es poguessin convocar, si s’escau.
ENREGISTRAMENT I PUBLICACIÓ D’IMATGES
Autoritzo
No autoritzo
a enregistrar la imatge del meu fill/a durant la seva participació a les activitats extraescolars organitzades
pel centre escolar i a que l’Ajuntament de Sabadell i/o qualsevol altra entitat integrada a l’Ajuntament,
pugui publicar les esmentades imatges com a material del catàleg d’activitats, a través de qualsevol mitjà,
sempre que la publicació pretengui difondre les activitats i/o les finalitats socials del programa Esplai a
l’escola.
Sabadell, __________ de ________ de 20___

Organitzen:

Signatura

