ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES ESCOLA OCTAVIO PAZ
SOL·LICITUD D’ALTA

CURS: 2022-2023

COGNOMS
(familiars)
ADREÇA
CODI POSTAL

POBLACIÓ

EMAIL

TELÈFON FIX

NOM MARE

MÒBIL MARE

NOM PARE

MÒBIL PARE

NOM FILL/A

CURS

NOM FILL/A

CURS

NOM FILL/A

CURS

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades contingudes en aquest imprès, així com la documentació aportada, s'inclouran en un fitxer creat per a la
gestió de l’AFA. En facilitar el vostre telèfon o la vostra adreça de correu electrònic consentiu expressament la
comunicació, per aquests mitjans, d'informació relacionada amb aquesta sol·licitud. Podeu exercir els vostres drets
d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-vos per escrit, aportant fotocòpia del vostre DNI o de qualsevol
altre document vàlid que us identifiqui, a la secretaria de l’AFA, a l'adreça següent: carrer Mallorca, 657 (Barcelona).

Jo, en/na ................................................................................................... pare / mare / tutor
dels infants esmentats anteriorment, sol·licito l’alta com a família associada de l’Associació de
Famílies d’Alumnes de l’escola Octavio Paz pel curs 2022/ 2023 fent l’aportació de 20€ per
curs i família. (Enviaré el justificant de pagament al email de l’AFA)

Signatura i DNI/NIE

Barcelona ........... de ....................... de 2022

C/Mallorca, 657
08027 Barcelona

Tel. 93 349 02 95

afaoctaviopaz@gmail.com
www.escolaoctaviopaz.cat

AUTORITZACIÓ DELS DRETS D’IMATGE

L’Associació disposa d’espais de comunicació i difusió, web de l’escola i xarxes socials, on
informa i fa difusió de totes les activitats que organitza. En aquests espais es poden publicar
imatges en què apareguin alumnes fent les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i
està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, l’associació demana el consentiment dels pares, mares
o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills/es i hi siguin
clarament identificables.

Jo .................................................................................................................................................
amb DNI/NIE .................................................................. autoritzo que la imatge del meu fill/a
.............................................................................. pugui aparèixer en fotografies i vídeos
corresponents a activitats organitzades per l’Associació de Famílies de l’Escola Octavio Paz.

Signatura i DNI/NIE

Barcelona ............. de ......................de 2022

C/Mallorca, 657
08027 Barcelona

Tel. 93 349 02 95

afaoctaviopaz@gmail.com
www.escolaoctaviopaz.cat

