
Estimades famílies, 

Amb l’objectiu de cumplir amb la nova llei sobre protecció de dades, que va 
entrar en vigor a finals del mes de maig d'enguany, i que és d’aplicació 
obligatòria per a les Associacions de Pares i Mares, ens veiem obligats a 
demanar-vos que formalitzeu la vostra inscripció a l'AMPA a través del 
formulari adjunt, i que signeu les autoritzacions necessàries per tal que 
aquestes dades puguin ser tractades, exclusivament per a ús de les 
activitats pròpies de l’AMPA.  

Aquesta nova legislació és molt més exigent respecte a la cessió i ús de 
les dades personals, així com amb les sancions en cas d’incompliment de 
la llei en àmbits com la recollida i tractament d’aquestes dades. Per tant, per 
poder-vos inscriure i mantenir com a socis de l’AMPA, no només serà 
necessari estar al corrent de pagament de la quota anual de 30€ per 
família, que es fa durant el mes de JULIOL, sinó que també caldrà entregar 
signada la documentació que us adjuntem.  

IMPORTANT: s’han de lliurar a l'escola degudament signats en el 
moment de formalitzar la matrícula. 

Agraïm la vostra col·laboració, 

AMPA Sala i Badrinas 
Juny 2018



A. RESPONSABLE:
• AMPA ESCOLA SALA I BADRINAS, (G65678138)
• CTRA. RUBI, 227 ( 08223 Terrassa )
• ampasalaibadrinas@gmail.com

B. FINALITATS:
• Gestió de l'associació.
• Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.
• Interlocució davant les administracions públiques.
• Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats

(menjador, llibres de text, activitats extraescolars...).
• Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar.
• Organitzar activitats formatives i soci-culturals.
• Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i

esdeveniments organitzats per l'AMPA. I per les fotografies de Nadal en cas que es facin.
L’AMPA pot fer difusió de les seves activitats lúdiques, culturals, esportives o educatives en
els seus espais web o en publicacions escrites. En aquests mitjans d’informació s’hi poden
ubicar imatges en les quals apareguin, individualment o en grup, nens i nenes realitzant les
esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de
la Constitució i regulat per la llei 5/1982 de 5 de Maig, sobre el Dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge; demanem consentiment als pares o tutors legals dels
nens/es per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles, i on siguin
clarament identificables.

C. LEGITIMACIÓ:
• Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació.
• Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.

D. DESTINATARIS:
• Administració pública.
• Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.
• Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.

E. CONSERVACIÓ DE LES DADES:
• Durant l'acord de permanència a l'AMPA.
• 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.

F. DRETS:
• Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i

portabilitat de les seves dades personals.
• On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del

Responsable.
• En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació

davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
Retornar signat en el moment de la matrícula

http://www.agpd.es/


Jo,................................................................................................................, amb número de DNI 

......................................................, com a Pare/Mare/Tutor legal del menor (nom i 

cognoms)................................................................................................................................. 

- Presto la meva conformitat sobre el tractament de les dades personals per part
d’AMPA ESCOLA SALA I BADRINAS.

-  Sí autoritzo /  No autoritzo a que li facin les fotografies de Nadal (en cas que es 
facin) que la imatge del meu fill/filla, així com la meva pròpia, pugui aparèixer en fotografies 
corresponents a activitats lúdiques, culturals, esportives o educatives organitzades per 
l’AMPA Sala i Badrinas, ja sigui en les instal·lacions del centre o a l’exterior del mateix, i que 
es pugui publicar a la pàgina web o a qualsevol altre mitjà de comunicació relacionat amb 
l’AMPA. Aquesta autorització serà vàlida fins que comuniqueu, per escrit, el contrari. 

SIGNATURA 

Terrassa, a  ___________ de ________________________ del 20 ______ 

Aquesta autorització és per alumne i cal retornar-la degudament emplenada i signada a l'escola al 
formalitzar la matrícula.




