
  

¡¡FES-TE SOCI!!    
 

NOVETAT CURS 2022-2023 
*AGENDES GRATUÏTES per a socis que abonen la quota del curs 2022-2023 abans del 31/07/2022.* 

 

Estimades families: 

  Si és el primer any que us associeu a l'AMPA IES La Nucia, heu d'emplenar les vostres dades en aquest 

formulari, abonar la quota anual corresponent, i enviar aquest full d'inscripció al costat del justificant de 

pagament al mail ieslanuciaampa@gmail.com. 

  Si ja vau ser socis el curs 2021-2022, com tenim les vostres dades només heu d'abonar la quota i enviar el 

justificant de pagament al mail ieslanuciaampa@gmail.com. 

 Cuota curs 2022-2023: 

15 € per a families d’ 1 fill  18 € per a families de 2 fills  20 € per a families de 3 o més fills  

 La quota es pot abonar mitjançant ingrés o transferència bancària a favor del compte de SABADELL CAM 

Nº ES20 0081 1067 2900 0101 2009 (titular AMPA IES LA NUCIA) 

Indicant  com  CONCEPTE: Nom de l´alumne, curso i cuota AMPA.  

  MOLT IMPORTANT: és necessari que envieu la documentació que us requerim per email abans del 01 

de setembre de 2022 per a posar en marxa el lliurament d'agendes als socis, i poder contactar amb 

vosaltres. 

 Podeu seguir les novetats així com la memòria amb les activitats de cursos anteriors en la web del centre, 

en l'apartat AMPA https://portal.edu.gva.es/ieslanucia/es/ampa_cast/  
 

1 DADES MARE/PARE/TUTOR 

COGNOMS 

NOM DNI 

TELÈFON MÒBIL EMAIL 

 

2 DADES MARE/PARE/TUTOR  

COGNOMS 

NOM DNI 

TELÈFON MÒBIL EMAIL 

 

3 DADES DE L´ALUMNAT A INSCRIURE 

NOM Y COGNOMS DATA NAIXEMENT CURS 

NOM Y COGNOMS DATA NAIXEMENT CURS 

NOM Y COGNOMS DATA NAIXEMENT CURS 

NOM Y COGNOMS DATA NAIXEMENT CURS 

 

IMPORTANT: Per al compliment de la llei de protecció de dades, és necesari emplenar i 

signar  el consentiment què apareix  al revers d’aquest formulari 

mailto:ieslanuciaampa@gmail.com
mailto:ieslanuciaampa@gmail.com
https://portal.edu.gva.es/ieslanucia/es/ampa_cast/


 

 

FULL INFORMATIU TRACTAMENTS DE DADES DE  CARÀCTER PERSONAL 

Nom del Progenitor o tutor legal: DNI/NIE:    
 

Nom del Progenitor o tutor legal: DNI/NIE:    

 

Nom i cognoms del menor:    

 

Des de l’ AMPA IES LA NUCIA ens comprometem amb tu a treballar contínuament per a garantir la privacitat en el tractament de les teues dades personals, i per a oferir -te en cada moment la informació 

més completa i clara que podem. T'animem a llegir detingudament esta secció abans de facilitar-nos les teues dades personals 

Responsable: El responsable del tractament és AMPA IES LA NUCIA, C/ LES ROTES, 13, 03530, LA NUCÍA (ALACANT). 

Finalitat: Gestió de la relació amb els associats i cobrament de servicis complementaris. Inscripció a activitats extraescolars. Enviament d'informació, resposta a les teues consultes i peticions, mentres dure 

nostra relació i tinguem el teu consentiment. Ús d'imatges (Sempre que ens autoritzes) 

Legitimació: Relació contractual i en el teu cas, consentiment. Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació. 

Termini de Supressió: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la que es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la 

dita finalitat i del tractament de les dades, d'acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

Destinataris: Les dades poden ser comunicats al Centre educatiu a què estem adscrits per a acreditar la teua condició d'associat. Les dades del menor podran ser comunicades a companyies 

d'assegurances (per a assegurar les activitats en què participe), a agències de viatges o empreses d'organització d'activitats extraescolars (si l'activitat requerix la contractació d'estos servici) . En el cas que 

ens autoritze al teu tractament, les imatges del menor podran ser util itzades en la web i xarxes socials i podran ser  cedides a mitjans de comunicació per a la promoció del centre escolar. No se cediran 

dades a altres tercers excepte obligació legal. 

Drets: Si has prestat el consentiment per al tractament d'imatges, podràs retirar-ho en qualsevol moment, a més pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les teues dades, i la 

limitació o oposició al tractament per mitjà d'un escrit acompanyat de còpia de document oficial que li identifique, dirigit el Responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té 

dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

El present full informatiu l'hem redactat tenint en compte les exigències de l'actual legislació de protecció de dades: 

-Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) . Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD) . 

 
Si es produïx alguna modificació de les dades personals, comunique'ns-ho, per a mantindre les teues dades actualitzats, així mateix, si ens facilita dades de terceres persones s'obliga a informar dels 

presents tractaments. 

 
Els sotasignats, declaren que han sigut informats i donen el consentiment per al tractament de dades per part de l'associació. 

 

  En el cas de no estar present l'altre titular de la pàtria potestat, el progenitor / tutor present haurà de firmar la següent DECLARACIÓ RESPONSABLE: La persona sol·licitant         declara ser la persona 

responsable legal del menor participant i manifesta que la resta de representants legals, si n'hi ha, estan conformes amb el tractament. 

 

    SI EM FAIG RESPONSABLE  NO EM FAIG RESPONSABLE 

 

En LA NUCÍA a de de   

Firmat progenitors o tutors legals: 

 

 

DESTINATARIS I FINALITATS QUE REQUERIXEN PERMÍS: 

IMATGES: 

 
Autoritze a l’AMPA IES LA NUCIA a utilitzar les fotografies y/o vídeos, en els que aparega la meua imatge y/o la imatge del menor, captada durant la realització d'activitats: 

 
 SI AUTORITZE        NO AUTORITZE 

 
Les imatges podran ser utilitzades per a promocionar a l’AMPA IES LA NUCIA en la pàgina web, xarxes socials y/o en la seua documentació promocional. 

 
*La autorització no fixa cap límit de temps per a la seua concessió ni per a l'explotació de les fotografies i vídeos en què aparega, per la qual cosa l'autorització es considera concedida per un termini de 

temps il·limitat. 

 
REBRE INFORMACIÓ: 

 
Autoritze i consent rebre informació per correu electrònic, Apps de missatgeria (Whastapp, Telegram...) o altres mitjans de les activitats i esdeveniments que realitze l’AMPA IES LA NUCIA. 

 SI AUTORITZE          NO AUTORITZE 
 

ELS TEUS DRETS 

 
Tens dret a sol·licitar-nos una còpia de les teues dades personals, a rectificar les dades inexactes o completar -los si estigueren incomplets, o en el teu cas suprimir-los, quan ja no siguen necessaris per als 

fins per als que van ser recogidos.También tens dret a limitar el tractament de les teues dades personals i a obtindre les teues dades personals en un format estructurat i legible.Puedes oposar-te al 

tractament de les teues dades personals en algunes circumstàncies (en particular, quan no hàgem de processar-los per a complir amb un requisit contractual o un altre requisit legal, o quan l'objecte del 

tractament siga el màrqueting directe) .Cuando ens hages atorgat el teu consentiment, podràs retirar-ho en qualsevol moment. En eixe moment deixarem de tractar les teues dades o, en el teu cas, deixarem 

de fer-ho per a eixa finalitat en concret. Si decidixes retirar el teu consentiment, açò no afectarà cap tractament que haja tingut lloc mentres el teu consentiment estava vigent. Estos drets podran veure's 

limitats; per exemple si per a complir la teua sol·licitud haguérem de revelar dades sobre una altra persona, o si ens sol·licites que eliminem alguns registres que estem obligats a mantindre per 

una obligació legal o per un interés legítim, com puga ser l'exercici de defensa davant de reclamacions. O inclús en aquells casos on ha de prevaldre el dret a la llibertat d'expressió i información.Puedes 

contactar amb nosaltres per qualsevol dels mitjans indicats en l'apartat Responsable del Tractament, aportant una còpia d'un document que acredite la teua identitat (normalment el DNI) .Otro dels teus drets 

és el de no ser objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, i nclosa l'elaboració de perfils que produïsca efectes jurídics o t'afecte. Enfront de qualsevol vulneració dels teus drets, 

com, per exemple, que no hàgem atés la teua sol·licitud, tens dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat Control en matèria de protecció de dades. Esta pot ser la del teu país (si vius fora 

d'Espanya) o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (si vius a Espanya)  

 

  En el cas de no estar present l'altre titular de la pàtria potestat, el progenitor / tutor present haurà de firmar la següent DECLARACIÓ RESPONSABLE: La persona sol·licitant declara ser la persona 

responsable legal del menor participant i manifesta que la resta de representants legals, si n'hi ha, estan conformes amb el tractament. 

 

    SI EM FAIG RESPONSABLE  NO EM FAIG RESPONSABLE 

 

En LA NUCÍA a de de   

Firmat progenitors o tutors legals: 
 

 


