
 

 

DADES PERSONALS DELS ALUMNES 

COGNOMS I NOM DE L’ALUMNE 
(poseu nom i curs dels germans si s’escau) 

      CURS       

      CURS       

      CURS       

 

DADES PERSONALS DELS PARES 

 

MARE/tutora: Cognoms i nom       

DNI       telèfon       e-correu       

 

PARE/tutor: Cognoms i nom       

DNI       telèfon       e-correu       

 

 

SOL.LICITUD DE SERVEIS DE L’AMPA 

      

GUIXETES  
(marqueu la vostra opció) 

Soci AMPA, lloger gratuït. DIPÒSIT 10€  

NO soci AMPA. LLOGUER 20€+DIPÒSIT 10€  

 

CESSIÓ DE LES VOSTRES DADES. NO SOCIS 

      

Marqueu la casella si NO sou socis però voleu que l’Institut El Suí cedeixi les vostres 

dades a l’AMPA El Suí per tal de mantenir-vos informats de les activitats i rebre 

informació útil respecte a l’educació dels nostres fills i filles.  

 

Cardedeu, a        de                              de 20      

Signatura 

Per a ser soci cal fer efectiu el pagament de la quota anual de 25 euros per família. L'alta com a soci es fa 

efectiva un cop rebut el comprovant del pagament de la quota, que podeu remetre per correu electrònic 

(ampaelsui@gmail.com) o a la bústia de l’AMPA 

Compte de l’Ampa del Sui : BBVA  ES06 0182 1726 8602 0153 8708 
Podeu fer l'ingrés per transferència, mitjançant caixer automàtic o finestreta. 

 És molt important que en el concepte identifiqueu clarament l'alumne d'aquesta forma:   

« Cognoms,  Nom de l'alumne, Curs ». Ex. López López, Alicia,   3ESO 
 

 

"De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 

l'informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l'AMPA El Sui, amb la 

finalitat de poder atendre les seves consultes i remetre-informació relacionada que pugui ser del seu interès, així com 

els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, 

rectificació i oposició mitjançant escrit a l'adreça carrer Penyafort, s / n, 08440 - CARDEDEU (Barcelona). Si en 30 dies 

no ens comunica el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos 

qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los per les finalitats esmentades”. 

  

La comunicació d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula 

FITXA D’INSCRIPCIÓ SOCIS I SERVEIS AMPA 
INSTITUT EL SUI 

mailto:ampaelsui@gmail.com

