
FITXA D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
 
 
 
 

 
 

 

 
* Per omplir la butlleta d'inscripció posa una creu al quadrat del costat de les activitats en les que vulguis fer la inscripció. 
 
 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
Responsable del tractament: AMPA PERE IV 
CIF: G63601074 
Adreça: carrer Bilbao, 103-117 08005 Barcelona  
Adreça correu electrònic: ampa.secretaria@pereiv.cat 
Web: https://www.ampa.pereiv.cat/ 
 
Finalitat del tractament: tractem les dades facilitades pel registre d’associats, la gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de 
l’associació, difusió, comunicació i xarxes socials.  
 
Legitimació: Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud d’alta de soci. La base legal per al tractament es el seu consentiment al 
lliurar el formulari imprès de soci així com la clara acció informativa que reflecteixi una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca seva 
en el cas que sigui necessari el consentiment i l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials 
L'interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament. 
 
Destinataris: organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable.  
 
Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran de la següent manera:  
1) Les famílies que finalitzin l’etapa escolar definitivament: es suprimiran les seves dades personals de forma segura. 
2) Les famílies que continuïn l’etapa escolar: es farà la renovació automàtica conservant les dades necessàries per a la seva consideració de soci.  
 
Drets de les persones:. Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals 
adreçada a l’AMPA Pere IV al carrer Bilbao, 103-117 08005 Barcelona o per correu electrònic a ampa.secretaria@pereiv.cat acompanyat de fotocòpia de document 
oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu electrònic haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.  
 
Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://seu.apd.cat o per mitjans no electrònics. 

 
Confirmo que he llegit la clàusula de protecció de dades i la normativa d’extraescolars lliurada juntament amb aquesta 
inscripció, i accepto les condicions. 
 
Signat : pare/mare/tutor legal      Data: ……………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal …………………………………………………………………………………….……………………………………. amb DNI ………………………………………… 

 

 
RECORDEU, QUE SEGONS NORMATIVA D'EXTRAESCOLARS, S'HA D'ABONAR 20€ EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ 

 
CÒPIA SECRETARIA 

NOM I COGNOMS (Pare, Mare, tiet, tieta…): 

NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE: 


