
Dades personals del participant. Omplir les dades amb lletres majúscules. Nº inscrit: _______

Nom: Cognoms:

NIF: Nom del fill / filla i curs:

Soci AMPA? :   

si / no
Població: Província:

Carrer i nº:

Pis / porta / escala:

Telèfons de contacte: Casa: mòbil:

e-mail:

Oferta activitats 2015 - 2016.

X

Preu Socis AMPA: 120€ / trimestre

Preu no socis: 130 € / Trimestre

escolapiessantmarti.org

ORGANITZADOR I GESTOR:

AMPA Escolàpies Sant Martí

Joan de Peguera, 42

08026 - Barcelona

CIF: G58796814

ESCOLÀPIES SANT MARTÍ activitats per a mares pares i tutors

Escola:

Escolàpies Sant Martí

Joan de Peguera, 42

08026 - Barcelona

Els inscrits fora de termini establert passaran a formar part d'un llistat d'espera i en funció de les 

places disponibles podràn apuntar-se definitivament. Inscripcció per rigurós ordre d'entrega del full 

d'inscripcció.

ACTIVITAT

Programació de Jocs per a 

Mòbils i Tablets

OBSERVACIONS

 (ADULTS) Programació de 

Jocs per a Mòbils i Tablets



En virtut del que disposen els articles 4,5,6, següents i concordants de la nova Llei Orgànica

15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, AMPA Escolàpies Sant Martí, en endavant

AESM, posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter

personal així com d’un arxiu documental general que contenen dades personals i que formen part

de la BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ de AESM.

El sotasignant té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació a l’àmbit

reconegut per la llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el R.D.

1.332/1.994 de 20 de juny. El responsable de la Base de Dades és AESM. Per exercir els drets

esmentats es pot dirigir a AMPA Escolàpies Sant Martí, C/ Joan de Peguera, 42 (08026) de

Barcelona i NIF: G65801904.

A BARCELONA,         Data: __________ de  _____________ de 2016 

SIGNATURA:

Conformitat i Autorització:


