
 
 

 
 
 
 

NOM  
COGNOMS  
MÒBIL  
CORREU ELECTRÒNIC  
DADES DE LA PERSONA QUE REALITZA LA TRANSFERÈNCIA 
(MARE/PARE/TUTOR) 

 

 

 
tractem AMPA IES CASTELLET les dades de caràcter personal segons s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i a la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). La persona sotasignat autoritza AMPA IES 
CASTELLET a tractar les seves dades personals, i si s’escau  la dels menors d’edat, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. 
En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i la LOPDGDD s’informa de les següents dades: 
Responsable del Tractament: AMPA IES CASTELLET NIF: G59672394, C/ BISBE PERELLÓ, S/N - 08295 - SANT VICENÇ DE CASTELLET (BARCELONA), Telèfon: 
722213560,  ampaiescastellet@gmail.com 
Finalitat del Tractament: Gestió del taller de teatre. Les imatges per a fer difusió de l’activitat.  
Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a 
complir amb les obligacions legals. 
Destinataris: IES Castellet, monitor/a. 
Legitimació: Les seves dades seran tractades en base el seu consentiment, el qual es sol·licita en el present document. 
Drets: L'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals dirigint-se al nostre domicili fiscal o a través del correu electrònic, 
havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat y no ser 
objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat.  
A més, pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir informació addicional o presentar una reclamació. 
Imatges: El dret a la imatge personal està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la imatge personal. Si autoritza la publicació de les imatges a AMPA IES CASTELLET, ho fa de manera expressa i inequívoca, de forma lliure, 
voluntària, gratuïta i sense límit temporal ni geogràfic, incloent-hi, a més, l’autorització per a publicar el nom i cognom per a la seva difusió o explotació comercial, 
en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web, comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la 
reproducció, exhibició i comunicació pública, tan fotogràfica, televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. L'exercici de la captació de les imatges 
(o vídeos) per part de AMPA IES CASTELLET o una altra empresa delegada, sigui a través de càmeres o videocàmeres, on resulti clarament identificable, estarà 
limitat al conjunt d'activitats desenvolupades per AMPA IES CASTELLET  qui es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per a 
evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges. 

     AUTORITZO a AMPA IES CASTELLET la publicació de les imatges personals. 

     NO AUTORITZO a AMPA IES CASTELLET la publicació de les imatges personals. 

 

Missatgeria instantània: AUTORITZO a AMPA IES CASTELLET l’enviament d’informació mitjançant eines de missatgeria instantània, 

com ara Whatsapp, als següent/s telèfon/s:......................................................................... 

La persona sotasignada declara que les dades facilitades són certes i correctes, exonerant al responsable de qualsevol falsedat, i 
es compromet a mantenir-les actualitzades. 

 

 

 

Preus socis de l'AMPA IES CASTELLET: 80€ anual ( 1r pagament de 40€ a l'octubre i 2n pagament de 40€ al febrer) 

Preus no socis: 120€ anual ( 1r pagament de 60€ a l'octubre i 2n pagament de 60€ al febrer) 

S'ha de presentar aquest formulari amb la signatura de l'alumne i si són menors d'edat, del pare/mare o tutor. 

Si l'alumne no comença al principi del semestre, pagarà la part corresponent al que està en curs.  

Es demanarà el comprovant abans de començar les classes. Si no s`ha fet el pagament no es podrà accedir al taller. 

Es pagarà la totalitat semestral sense cap excepció. No es faran pagaments parcials ni es faran devolucions. 

En el concepte heu d'escriure el nom de l'alumne, el curs i grup. Per exemple: CLAUDI BOSCH GARCIA. 2n ESO, 
grup H 

Aporteu el comprovant al monitor abans de començar la primera sessió semestral. 

Aquest formulari té acceptació per part de l'alumne i/o , en cas de menors, del pare/mare/tutor. 

La persona signant és compromet a realitzar els pagaments de les quotes del taller de teatre. 

 

 Preu soci SEMESTRAL Preu no socis SEMESTRAL 

CURS I GRUP  40,00 € 60,00 € 

Nº de compte per fer transferència: 
ES86 2100 0361 5102 0022 1788 

AMPA IES CASTELLET 

Per contactar amb nosaltres: 

Correu electrònic: ampaiescastellet@gmail.com / Mòbil: 722 21 35 60 

 

 

Signatura de l'alumne i el seu pare/mare o tutor en cas de ser menor  d'edat 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ AL TALLER DE TEATRE CURS 2021-22  

 

ENVIAR CÒPIA D'AQUEST FULL AL CORREU ELECTRÒNIC DE L'AMPA: 

ampaiescastellet@gmail.com 

DADES PERSONALS DE  L’ALUMNE 
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