
 

 
INSCRIPCIÓ AMPA CEIP CERVANTES 

 
 
 
Enguany, por motiu del COVID-19, totes les gestions de l'AMPA es faran per email o per mitjà de la bústia 
que es troba en l'entrada del col.legi.  
La quota única ANUAL per família és 25 € .   
Nº compte bancari (BANKIA) .- ES75 2038 6348 4760 0019 6876 (transferència o ingrés per caixer) 
Per a associar-se, cal enviar aquesta inscripció emplenada a més del justificant bancari a 
cervantesampadenia@gmail.com o, a través de la bústia del centre.  
Una vegada arreplegada la documentació es farà arribar a l'alumne el pack de material de benvinguda. 
 
NOM I COGNOMS _______________________________________________  DNI  ___________________                                         
(pare, mare, tutor/a)   
 

DIRECCIÓ  ______________________________________________________________________________ 
 

TELÈFON  _________________  E-MAIL   ____________________________________________________ 
 

NOM DE L’ALUMNE _____________________________________________________  CURS   ________ 
 

NOM DE L’ALUMNE _____________________________________________________  CURS   ________ 
 
NOM DE L’ALUMNE _____________________________________________________  CURS   ________ 
 

  
Identitat Responsable: 
AMPA CEIP CERVANTES.  
NIF G03234770 C/Moncada s/n  Dénia.     Correu electrònic: cervantesampadenia@gmail.com 
 
En nom de l'associació tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los els serveis propis de l'associació. Els daus 
proporcionats es conservaran mentre es mantinga la relació amb el col·legi.  
Es van comunicar o comunicaran dades personals necessàries a empreses únicament relacionades amb: 

 Tramitar el segur escolar. 
  Realització d’activitats extraescolars. 

 
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. 
 
Les categories de dades personals que utilitza l'AMPA *CEIP CERVANTES són els necessaris per al manteniment de la relació: 
d'identificació (nom, cognoms, NIF o similar, adreça postal, telèfon i e-mail). A més nom i cognoms, data de naixement i curs 
acadèmic de menors al seu càrrec. Així com, en el seu cas, dades bancàries. 
 
Vosté té dret a obtindre confirmació sobre si en l'AMPA *CEIP CERVANTES estem tractant les seues dades personals, per tant té dret 
a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris. 
Els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat. 
 
Així mateix sol·licite la seua autorització per a oferir-li informació d'aspectes relacionats amb el col·legi i serveis relacionats amb 
l'associació: 

    SI               NO  
 
El signant és informat de quant antecedeix i atorga a aquest efecte el seu consentiment en les finalitats marcades. 
 

En Dénia a  ____ de _______________ de ______ 
 
 
 
 

Firma: __________________________              
 

  


