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Benvolgudes famílies!!!

Benvolgudes famílies!!!

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.
Per això necessitem el vostre consentiment per tal de poder fer ús de les
vostres dades personals.
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Nom-Cognom pare/mare/tutor :
Correu electrònic :
Telèfon mòbil:
Nom del nen/a :
Grup/Classe:
Signatura,
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El número de telèfon mòbil serà utilitzat per a la creació d’un grup
de WhatsApp de la classe del vostre fill/a. A través d’aquest grup
s’informarà de tot allò relacionat amb les festes gestionades per
l’AFA, i de tot allò que es cregui necessari.
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La quota de soci (només una vegada) es farà al Setembre, un cop
feta la primera reunió de l’AFA.
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Per més informació sobre l’AFA, ho
https://www.escolabressolconfetti.com/l-afa/
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Per qualsevol dubte, us podeu adreçar al correu de l’AFA:
afaconfetti@gmail.com
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