ALTA / RENOVACIÓ SOCIS DE L’AFA CURS 2020-2021 (un document per família)
Recordar que la inscripció s’ha de presentar cada any
NOM Fill/a/s/es

CURS que realitza al
2019-2020

COGNOMS Fill/a/s/es

La quota és de 30€ per família i es pot realitzar el pagament escollint alguna de les següents opcions:
 Mitjançant domiciliació bancaria carregant el rebut al compte:
Nom titular compte

DNI :

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Dades bancàries:
Nom de l’entitat
IBAN:

ES _ _

____

____

__

__________

En cas de devolució dels rebuts es cobrarà el recàrrec corresponent per l’entitat bancària.

AUTORITZO a l’Associació de Famílies de l’IES Front Marítim a cobrar el rebut de la quota de soci de l’AFA de
l'IES FRONT MARITIM en aquest compte corrent.
(signatura del titular del compte)

Barcelona,

de

de 201_

 Mitjançant ingrés al compte de l’AFA (IMPORTANT informar el nom de l’alumne com a concepte):
ES25 0081

BANC SABADELL

0065 10

0001776385

Cessió de dades personals
De conformitat amb el que disposa l’article 11.2 c) de la Llei orgànica de protecció de dades personals, l’informem que la presentació
d’aquest document davant de l’Associació de Famílies de l’INSTITUT FRONT MARITIM (en endavant AFA), implica la seva
autorització a l’AFA esmentada a fer ús de les seves dades personals, amb la finalitat exclusiva d’enviar informació, comunicats i
gestionar rebuts de cobrament. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de L’AFA. Així mateix, queda
informat que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, descarregant de la web de l’AFA el document
corresponent i dirigint l’escrit signat a la següent adreça: AFA IES FRONT MARITIM c/ Espronceda n.18, 08005 Barcelona, o enviant
un correu electrònic a: <afaiesfrontmaritim@afafrontmaritim.cat>.
Cessió dret d´imatges
L’AFA disposa de diferents llocs web i xarxes socials on informa i fa difusió d’informació diversa i de les seves activitats. Allí s’hi
poden publicar imatges en les que apareguin, individualment o en grup, menors realitzant activitats relacionades amb l’AFA. Donat
que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei 15/1999, de l 13 de
desembre, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AFA demana el consentiment als pares o tutors
legals per a poder publicar fotografies, en els esmentats mitjans com en el mateix centre on apareguin els menors on aquests siguin
clarament identificables.
AUTORITZO que la imatge del meu fill/a o tutelat/da pugui aparèixer en fotografies i vídeos difosos per l’AFA i ser publicats als
mitjans abans esmentats, així com al propi centre.
Marqueu amb una “X”:

SI

NO

