COMPROMÍS D’ADHESIÓ AL PROJECTE DE REUTILIZACIÓ DE LLIBRES EN ELS
CENTRES DE PRIMÀRIA
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A

Centre Educatiu
Curs que farà al 2019‐2020
El pare/mare o tutor...............................................................................................
..............................................................................................................................
amb adreça...........................................................................................................
i telèfon de contacte...............................................................................................
MANIFESTO/A ADHERIR‐SE AL PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I ÉS PER
AIXÒ QUE EM COMPROMETO A:
1) Ser socis de l’AMPA.
2) A folrar els llibres de text.
3) A esborrar tots els llibres que han estat treballats a la classe.
4) A deixar els llibres de text al final de curs a cada classe o en el lloc que
cregui adient l’equip directiu.
5) A pagar una quota de 30 euros per garantir la reposició de llibres. La
totalitat de la quota s’ingressarà en el compte de cada centre educatiu destinat
al projecte de reutilització de llibres

Si els llibres no es retornen en l’estat adequat em comprometo a:


A abonar l’ import de 10 € per llibre en mal estat o a no gaudir de la
subvenció de llibres de text el següent curs.

NOTA: S’entén per llibre en mal estat el llibre que estigui pintat amb bolígraf,
mullat, no estigui esborrat, estigui estripat o bé que s’hagi perdut.
Signatura
Calafell, .............de ........................... de 2019

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la present petició i les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a
terceres persones. Seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat per a la qual es van captar, i es mantinguin les
relacions entre l’autoritzant i aquesta entitat.
En qualsevol cas, l’autoritzant disposa del dret d’expressar la seva revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés,
rectificació, supressió, la limitació del tractament o bé oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Les vostres dades personals s’incorporaran en el fitxer automatitzat de l’Ajuntament únicament per a les seves finalitats pròpies. En
compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés,
modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada a l’Ajuntament de Calafell.

c/ Jaume Jané, 2
43820 Calafell
Tel. 977 69 90 09 ext.472

