AFI Entença – Quota Anual
Per tal de ser membre de l’AFI s’ha d’aportar una quota anual per família de 50€. Aquesta quota et
permet ser membre de l’AFI amb els següents drets:
●
●
●

Vot a les assemblees del AFI.
Participació en els espais de decisió de l’AFI (comissions, assemblea,...).
Preus reduïts a les activitats organitzades des de l’AFI (casal d’estiu, extraescolars,...).

El cobrament d’aquesta quota es farà a través d’una domiciliació bancària; és per això que
necessitem que ens feu arribar les següents dades:
Nom de l’infant/s de l’Escola Entença:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………....…………………………………………………………………………
Curs de/ls l’infant/s de l’Escola Entença:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....…………………………………………
Titular del compte: …………………………………………………………………………………………….
DNI del titular del compte: ……………………………………………………………………………………..
E-mail del titular del compte: …..…………………………………………………………………………….
Telèfon del titular del compte: …………………………...…………………………………………………..
Número de Compte (IBAN 24 xifres)*: …….…………………………………………………………………
Accepto que l’associació AFI Escola Entença em giri un rebut de 50€* al compte especificat.
❏ Sí
❏ No
Vull seguir sent soci la resta de cursos que formi part de la comunitat Entença i, per tant, els cursos
futurs la renovació de soci es realitzarà de forma automàtica sense necessitat de tornar-me a
inscriure. En cas de voler deixar de ser soci de l’AFI caldrà que s’envii un email especificant-ho a
afiescolaentenca@gmail.com.
❏ Sí
❏ No

Drets d’imatge
L'AFI de l'Escola Entença, a través de les famílies voluntàries de la Comissió Audiovisual, sempre i
quan la situació ho permeti, realitzarà un registre audiovisual de les activitats que es duran a terme
en el recinte de l'escola durant l’etapa escolar en el centre per a la realització d'un vídeo documental
amb imatges de les activitats quotidianes dels infants i les seves famílies. L'AFI de l'Escola Entença
es compromet a no fer difusió del material a través de cap xarxa social. Tot el material serà de difusió
exclusiva per a la comunitat de l'Escola Entença. Així mateix, tota la comunitat es compromet a no
difondre el material a través de xarxes socials.
❏ Sí, autoritzo l'AFI de l'Escola Entença a enregistrar, reproduir i difondre imatges del/s meu/s
infant/s i de la família.
❏ No autoritzo l'AFI de l'Escola Entença a enregistrar, reproduir i difondre imatges del/s meu/s
infant/s i de la família.

He llegit i accepto la Política de Privacitat
❏ Sí
❏ No

Nom i firma tutor legal

A Barcelona, ............ de ............ de 202.............
Política de privacitat: El tractament de les teves dades de caràcter personal es realitzarà conforme al Reglament (UE) 2016/679
de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals amb la finalitat de gestionar les
inscripcions i serveis de les famílies associades i informar sobre les nostres novetats i esdeveniments, així com les imatges de les
activitats que es duran a terme en el recinte de l'escola gestionades per la Comissió d’Audiovisuals.
Les teves dades personals es conservaran fins el moment que sol·licitis la baixa com associat/da de l’AFI de l'Escola Entença. No
obstant, les teves dades es podran conservar posteriorment a la sol·licitud de baixa a fi de complir amb les nostres obligacions
legals. A més, t’informem que pots revocar el teu consentiment de cessió d’imatge en qualsevol moment, de manera expressa,
dirigint-te per email a: afiescolaentenca@gmail.com.
La base legal pel tractament de les teves dades és la vinculació de condició de soci/a a l’AFI Escola Entença segons els estatuts de
l'Associació. Així mateix, la base legal pel tractament de les teves dades amb la finalitat de poder informar-te per via electrònica
sobre les nostres novetats i esdeveniments és el teu consentiment mitjançant l’alta com a associat/da. La base legal pel
tractament de les teves imatges i del teu/s infant/es és el teu consentiment.
Les teves dades no seran comunicades a tercers, excepte per imperatiu legal.
Pots exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament segons les condicions i
límits previstos en la vigent legislació, dirigint-te per email afiescolaentenca@gmail.com. En qualsevol cas, hauràs d'aportar
còpia del teu DNI, passaport o document equivalent. En cas de considerar-ho oportú, pots presentar una reclamació davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
* En cas de que el rebut sigui retornat la família serà la responsable de cobrir les despeses bancàries

