
 

AFA Escola Mar Nova 
(AMPA CEIP Premià de Mar) 
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c/Rafael Casanova s/n 
08330 Premià de Mar  

 

SOL.LICITUD D'INSCRIPCIÓ COM A SOCI 

 

 

A. INFORMACIÓ i AUTORITZACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES 
PERSONALS COM A SOCI DE L’AFA 

L’associació de famílies d’alumnes (AFA) de l’Escola Mar Nova  (amb nom fiscal 
Associació de mares i pares d’alumnes -AMPA- del CEIP Premià de Mar), amb CIF 
G64940018, domicili al c/Rafael Casanova s/n, 08330, de Premià de Mar i correu 
electrònic afa@marnova.cat,  

respecte les dades personals dels seus associats precisa la vostra autorització per 
utilitzar aquestes dades per finalitats com: la gestió de l'associació, fomentar la 
relació i coordinació entre les famílies i el personal docent, per interlocutar davant 
les administracions publiques, per informar i orientar a mares i pares sobre el 
funcionament de l’escola i de temes relacionats com el menjador, activitats 
extraescolars, etc, per organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari 
escolar, per organitzar activitats formatives i soci-culturals o per fer ús de la imatge 
dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments 
organitzats per l'AFA. 

La present autorització legitima a l’AFA Mar Nova per l’execució de l'acord 
d'adhesió voluntària a l'associació i li dona el consentiment per utilitzar i publicar 
les imatges dels associats i dels alumnes sota la tutela d’aquets associats.  

El destinataris de la gestió i utilització d’aquestes dades personals són: 
l’administració pública, entitats necessàries per a l'execució d'activitats i entitats 
bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars. 

La conservació de les dades personals es realitzarà durant l'acord de permanència 
com a soci de l’AFA. Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que 
per imperatiu   legal s'hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats. 

Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i 
serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades. 

El soci de l’AFA te el dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació i portabilitat de les seves dades personals. Pot sol·licitar els seus drets 
mitjançant un escrit dirigit a la junta de l’AFA a través de correu electrònic a 
l’adreça afa@marnova.cat. En cas de divergències en relació amb les seves dades, 
pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades 
(www.agpd.es). 

 

A. Dades Personals dels membres del grup familiar (escriviu amb lletra clara i amb 

majúscules) 

 

Nom i Cognoms 

 

Pare/Mare/Tutor 

Adreça 

  

DNI 

Població 

 

Codi postal 

Telèfon fix 

 

Telèfon mòbil 

Correu electrònic 

 

Nom i Cognoms 

 

Pare/Mare/Tutor 

Adreça 

 

DNI 

Població 

 

Codi postal 

Telèfon fix 

 

Telèfon mòbil 

Correu electrònic 

 

 

Alumne 1/Nom i Cognoms Data naixement 

Alumne 2/Nom i Cognoms Data naixement 

Alumne 3/Nom i Cognoms Data naixement 



 

AFA Escola Mar Nova 
(AMPA CEIP Premià de Mar) 
afa@marnoca.cat 
c/Rafael Casanova s/n 
08330 Premià de Mar  

 

 

 

A. Signem formar part de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola 

Mar Nova de Premià de Mar, acceptem els drets i deures recollits en els estatuts 

vigents de l’associació i autoritzem sobre l’ús de les dades personals en els termes 

recollits en aquest document. 

 

Premià de Mar, 

 

 

dia____________, mes_________________________________, any___________        

 

 

 

 

 

 

 

 

B. INFORMACIÓ i AUTORITZACIÓ SOBRE DRETS D’IMATGE DELS MENORS 

L’associació de famílies d’alumnes (AFA) de l’Escola Mar Nova  (amb nom fiscal 
Associació de mares i pares d’alumnes -AMPA- del CEIP Premià de Mar), amb CIF 
G64940018, domicili al c/Rafael Casanova s/n, 08330, de Premià de Mar i correu 
electrònic afa@marnova.cat,  

respecte les dades personals dels associats i els alumnes menors sota la seva tutela 
legal, te per finalitat: l’edició i promoció de les activitats/esdeveniments 
organitzats per l'AFA mitjançant l'ús i publicació de les imatges (fotografia i vídeo) 
captades durant les mateixes en tot tipus de mitjans físics i/o digitals, incloses 
xarxes socials i pàgina web titularitat de l'AFA; i registre històric de les 
activitats/esdeveniments organitzats.  

La present autorització legitima a l’AFA Mar Nova, a partir d’aquest consentiment, 
per a l'ús i publicació de les imatges i interès legítim. Les imatges es conservaran 
mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de 
promoció per la qual van ser publicades. El soci i/o tutor legal pot exercir el seu 
dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació dirigint-se a 
l'AFA a través de correu electrònic a l’adreça afa@marnova.cat. En cas de 
divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant 
l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es). 

 

(B.) 

 

Jo, _________________________________________________________amb DNI, ____________________ 

com a tutor legal o titular de la pàtria potestat de l’alumne amb nom i cognoms, 

______________________________________________________________ autoritzo el tractament de la  

imatge i dades personals del menor exclusivament per a les finalitats indicades en aquest document. 

Premià de Mar, 

dia_____, mes____________, any_______     

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

Signatura:                             Signatura: 

 

 

 

Nom i cognom:_____________________________ Nom i cognom:________________________________ 

 

 

 

 

 

Nom i cognom 


