Formulario de matrícula en actividades extraescolares
D/Dna.
Con teléfono

en calidade de

Nai

Pai

Titor/a

do alumno

PREZOS: (Marque a casilla que corresponda)
SOCIO DO ANPA: 15 EUROS

Declaro que coñezo os horarios, prezos e condicións nas que se desenvolven as actividades
extraescolares e solicito a súa participación nas seguintes actividades:

NON SOCIO: 18 EUROS

1)
2)
3)
Ferrol, a ____ de ________________ de 2016

Asinado: ________________

Marque cunha X a opción de pago escollida:
DOMICILIACIÓN BANCARIA.
Solicito que a partir da data e ata novo aviso, os recibos que presente a ANPA Lestonnac en concepto de “Actividade Extraescolar”, sexan
cargados na seguinte conta:
Titular:
DNI:
Entidade:
Conta IBAN

ES

INGRESO EN CONTA BANCARIA DO ANPA LESTONNAC.
Declaro que a partir da data e ata novo aviso, ingresarei a cuota correspondente ó pago das actividades extraescolares organizadas pola ANPA
Lestonnac na seguinte conta: (prégase que se especifique no concepto de pago, o nome do alumno e a actividade)
Conta IBAN

ES66 2080 0222 8030 0000 6653

Entidade

AUTORIZACIÓN PARA CAPTAR IMAXES

PROTECCIÓN DE DATOS

D./Dna. _____________________________________________________
con DNI nº _______________ en calidade de

nai

pai

titor/a

do alumno __________________________________________________

AUTORIZO

ABANCA

NON AUTORIZO

Á Asociación de Nais e Pais Lestonnac para que capte imaxes, son e fotografías
durante as actividades extraescolares do neno/a mencionado arriba, ben a título
individual ou formando parte dun grupo, para a súa difusión a través de calquera
medio de comunicación audiovisual ou impreso, así como para o arquivo e
utilización en actividades da ANPA, mantendo sempre a observancia dos dereitos
da infancia e sen desvirtuar en ningún caso o seu significado e o contexto no que
foron captadas. O feito de non marcar ningunha das opcións dará e entender que
AUTORIZA.

Ferrol, a ____ de ____________________ de 2016

En cumprimento do artigo 5 da Lei orgánica 15/1999,
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal, informámolo/a de que os datos que nos
proporciona neste formulario se incluirán nun ficheiro
automatizado, xestionado por ANPA Lestonnac, que
ten como única finalidade levar un control eficiente das
actividades extraescolares. A ANPA Lestonnac
comprométese a tratar de forma absolutamente
confidencial os datos de carácter persoal e a facer uso
destes exclusivamente para as finalidades indicadas.
Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación,
cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos
persoais nos termos e condicións previstos na lei,
dirixíndose ao enderezo de correo electrónico:
anpa.lestonnac@gmail.com,

Asinado: ____________________

