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Autoritzo el càrrec anual del rebut de l'AMPA Confetti
en el mateix compte on l'escola em carrega
mensualment les quota de l'escola. 26€
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Vull col.laborar com a voluntari puntual en la preparació d’activitats
externes de l’AMPA (festes) i autoritzo que se m’informi mitjançant
el correu electrònic de les dates, descripció de tasques i cerca de
voluntaris.

Vull rebre informació de caire general per part de l’AMPA

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), us informem que les dades facilitades seran tractades amb la seguretat i la
confidencialitat adequades i que seran incorporades a un fitxer automatitzat i només seran
utilitzades per les finalitats indicades. El responsable del fitxer és l'Ampa de l'Escola Bressol
Confetti, a la qual us podeu adreçar per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les
seves dades personals mitjançant una comunicació per escrit.
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