
 

D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem 

que les dades personals recollides en aquest formulari s’incorporaran al fitxer GESTIÓ, el responsable del qual és l’AMPA de l’Escola 

Arc Iris, amb les úniques finalitats de gestionar l’entitat i els serveis oferts. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició adreçant una comunicació escrita i fotocòpia del vostre DNI a AFA Arc Iris, c/Arc de Sant Martí 78, 08032, 

Barcelona o bé per correu electrònic a ampa@ampaarciris.org 

FULL D’INSCRIPCIÓ COM A SOCI/A DE L’AFA ARC IRIS I/O DE NOTIFICACIÓ 

DE DADES BANCÀRIES 
 

Omplir el formulari amb lletra clara d’impremta i retornar-lo a Secretaria, a la bústia de l’AFA (al costat de consergeria) o via mail 

a ampa@ampaarciris.org. 

 

Família:  

Pares, Mares o tutors/es:  

Nom  Primer Cognom  Segon Cognom  DNI 
⃝ Pare / ⃝ Mare / ⃝ Tutor(a)  

 
   

Telèfon(s):  Adreça electrònica  

Nom  Primer Cognom  Segon Cognom  DNI 
⃝ Pare / ⃝ Mare / ⃝ Tutor(a)  

 
   

Telèfon(s):  Adreça electrònica  

Dades de l’alumne / s 

Nom Primer Cognom Segon Cognom Curs actual 

    

    

     

⃝     Sí vull ser soci/a de l’AFA i pagar la quota anual corresponent 

⃝     No vull ser soci/a de l’AFA 
 

Domiciliació Bancària 

Nom i cognoms del titular del compte  

DNI  

Nom entitat bancària  

IBAN Entitat Oficina DC Número de compte 

                        
 
CERTIFICO: que les dades que figuren en aquesta inscripció són correctes i certes.  
AUTORITZO: com a titular d’aquest compte, que em carregueu els rebuts corresponents als serveis dels quals gaudeixo de l’AFA 

de l’escola ARC IRIS. 

Signatura del titular del compte:  

  

Barcelona, ____ d ____________ de _____ 

 

 

 CAMPS OBLIGATORIS 
La renovació com a membre de l’associació és automàtica, per sol·licitar la baixa envieu un mail a ampa@ampaarciris.org indicant-ne el motiu.  
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