
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

 
Entitat Agència D.C. Compte

Codi IBAN Codi BIC

Senyors, 

Per la present us demano preneu nota per a que siguin atesos els rebuts, que al meu càrrec, girarà 
l'Associació de Pares d'Alumnes del CEIP La Canonja, pel curs 2018 / 2019 amb càrrec al compte del
qual sóc titular. Gràcies. 

Nom i cognoms 
de l’alumne

Titular del  
compte:

Domicili:

C.P. i Població:                          Telèfon:

La Canonja a ____ de _________________ de 201__ 

Signatura del Titular del Compte, 

L'informem que les dades que ens facilita no seran cedides de cap manera sense la seva expressa autorització. Seran
tractades dintre de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades seran incloses en un fitxer informàtic denominat associats. La
funció de recavar aquestes dades és poder elaborar una fitxa d'associat, informar de les activitats, projectes, canvis de
la nostra associació o de l'escola i qualsevol altre necessitat inherent a les activitats d'aquesta. En signar els nostres
formularis estan acceptant expressament la recepció d'aquestes, per qualsevol mitjà de comunicació. La conseqüència
de no emplenar degudament els formularis seria no tindre accés a les nostres activitats i comunicacions. El responsable
d'aquest  fitxer  es  AMPA CEIP La  Canonja,  amb CIF  G-43026327 amb domicili  a  efectes  de  notificacions  en  Av.
Carrasco i Formiguera 4 (43110) La Canonja, Tarragona. Vostè mateix té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta,
consulta o aclariment que surti derivada dels formularis. Vostè té dret a l'accés, oposició, rectificació, cancel·lació de les
seves  dades  de  caràcter  personal,  mitjançant  escrit  a  la  direcció  abans  indicada  o  per  correu  electrònic  a
ampaceiplacanonja@tinet.cat. Totes les seves dades seran donades de baixa definitivament de la nostra base de dades
pels següents motius: 1°- a petició seva, 2°- quan hagin deixat de ser necessaris per als motius que van originar la
seva recogida. 


