Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Escola Costa i Llobera
CIF: G58561069
C/Capella de Can Caralleu, s/n. 08017 Barcelona
Inscrita al Registre d’Associacions de
la Generalitat de Catalunya amb el número 2862

DOCUMENT D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ
L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l’Institut Escola Costa i Llobera té com a funció bàsica treballar conjuntament amb la
coordinació general i el professorat, en l’educació dels nostres fills i filles i promoure la participació dels pares, mares i representants
legals d’alumnes en les activitats del centre, tal com estableix el Projecte Educatiu del Centre. A més a més, les vocalies de l’AFA
s’encarreguen de gestionar els diferents serveis: activitats extraescolars, transport, menjador, tardes de divendres, casal d’estiu,
entre d’altres.
A fi de compartir aquests objectius comuns i poder atendre les necessitats del nostre alumnat de manera més eficient, a través
d’aquest document, els que subscrivim manifestem formalment la nostra voluntat de formar part de l’AFA i que coneixem els seus
estatuts i normes bàsiques de funcionament (http://www.costaillobera.org/).
Dades de l’alumne:

Nom:
Cognoms:
DNI (si en té):

Dades del pare, mare o
representant legal (1):

Nom:
Cognoms:
DNI:
Carrer:
Codi postal i localitat:
Telèfon/s:
Correu/s electrònic/s:

Dades del pare, mare o
representant legal (2):

Nom:
Cognoms:
DNI:
Carrer:
Codi postal i localitat:
Telèfon/s:
Correu/s electrònic/s:

Signatura/es:
Pare, mare, representant legal (1)

Barcelona, a ....... d’/e .............................de 20...

Pare, mare, representant legal (2)

BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA MANDAT
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a l’AFA de l’lnstitut Escola Costa i Llobera, a enviar
instruccions a l’entitat del deutor/a per carregar al seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les
instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor/a està legitimat/ada a reemborsament per la seva entitat en els
termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes
que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre el seus drets a la vostre entitat financera.
Autoritzo el càrrec al compte dels rebuts corresponents a les quotes dels conceptes de les despeses que formen part dins de l’horari
escolar i que es detallaran amb els següents acrònims:
SERVEIS:
SEADM:
SOCA:
VIATGE:
EXC. AC:
M. P.:
MADI:
SED:
ASSEG:
Q. ORF:

Material escolar, biblioteca, música, psicòloga, tardes de juny i piscina.
Personal administració AFA, paper/ fotocòpies, gestories, telèfon, correus, reparacions/manteniment, informàtica,
petites inversions reposició, actes festius, desp. banc i diversos.
Sortides i campaments, activitats culturals, festa de l’arbre, proves cangur
Viatges específics
Excursions i activitats culturals
Mitja pensió 3, 4 o 5 dies (inclou dinar a l’escola, monitoratge i tallers), sopar comiat 4t ESO (1 dia).
Material didàctic, agenda i petit binding
Suport educatiu digital, ordinadors, manteniment, suport accés web i moodle
Assegurança voluntària
Quota orfandat

al compte bancari del qual en sóc el/la titular que us detallo a continuació:
IBAN:
BIC / SWIFT:
Forma de pagament: Pagament recurrent (mensual)
En cas d’inscripcions a activitats extraescolars organitzades per les diferents vocalies autoritzo a utilitzar el mateix compte bancari.
Titular/s del compte (si n’hi ha més d’un, ompliu també les dades del segon titular):
Nom i cognoms:
DNI:
Carrer:
Codi postal i localitat:
Província:
País:
Nom i cognoms:
DNI:
Carrer:
Codi postal i localitat:
Província:
País:
Signatura de l’ordenant (1)

Data ..........................................................

Signatura de l’ordenant (2)

AVÍS RELATIU A LA PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE LES DADES
1. Qui és el responsable del tractament de les dades personals facilitades?
L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Escola Costa i Llobera
CIF: G58561069
C/Capella de Can Caralleu, s/n. 08017 Barcelona
Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.862.
Responsable: Junta directiva de l’AFA (http://www.costaillobera.net/web/index.php/ampa/jdirec)
Correu electrònic: afa@costaillobera.cat
Telèfon: 932047551
2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Tractem les dades personals dels usuaris per:
-

Gestió dels serveis que realitza l’AFA en favor de les famílies dels alumnes.
Convocar les famílies als actes relacionats amb el funcionament orgànic de l’associació (assemblees, juntes, eleccions a
càrrecs, etc.)
Comunicar a les famílies les activitats de l’AFA (extraescolars, esports, conferències, etc.)
Comunicar a les famílies les incidències que es puguin produir en els serveis.

Cal que es comuniquin a l’AFA les dades personals actuals i les ulteriors modificacions, per tal que la informació estigui actualitzada i
sense errors.
3. Quant temps conservarem les vostres dades personals?
Les dades personals dels associats i dels alumnes es conservaran mentre s’estigui donat d’alta a l’associació i mentre els alumnes
gaudeixin dels serveis prestats per l’associació.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?
La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat/a.
5. A qui es poden comunicar les dades personals?
Les úniques dades personals que es podran cedir als següents destinataris per a trametre comunicacions seran el telèfon i el correu
electrònic:
-

als responsables de les vocalies en les que l’alumne realitzi activitats extraescolars
als delegats de la classe o el grup que correspongui a l’alumne/a.

6. Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?
Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la
cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació i
oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
Igualment, podràs revocar el consentiment per a l’enviament de comunicacions i exercir aquests drets mitjançant l’enviament d’un
correu electrònic a afa@costaillobera.cat.
Signatura (1)

Data ..........................................................

Signatura (2)

