
 
    ASOCIACIÓN DE PAIS  E NAIS DE ALUMNOS A LAGOA 

Rúa da Escola, s/n 

36450  SALVATERRA  DE MIÑO (PONTEVEDRA) 
TELÉFONO: 672 49 52 05 

actividadesanpaalagoa@gmail.com 

 

 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN  

SOCIO ANPA A LAGOA CURSO 2017/2018 

 

Nº DE SOCIO _____________ (A cubrir pola ANPA)  

DATOS DA FAMILIA 
Nome e Apelidos da Nai/Titora : _________________________________________________________________ 

Nome e Apelidos do Pai/Titor : ________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________ 

Teléfono/s fixo/s: ___________________________ Teléfono/s móbil/es: _______________________________ 

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________ 

Nome e Apelidos Alumno/a 1 ___________________________________________________Curso ___________ 

Nome e Apelidos Alumno/a 2 ___________________________________________________Curso ___________ 

Nome e Apelidos Alumno/a 3 ___________________________________________________Curso ___________ 

 

Cota anual familiar 10 € 

CONCEPTO : SOCIO - NOME(S)  E APELIDOS ALUMN@(S) 
NO CASO DE ACUDIR A ALGUNA ACTIVIDADE OU COMEDOR HABERÁ QUE TER PAGADO O  

 SEGURO 10€/ALUMN@(PAGO ÚNICO SOCIO+SEGURO) 

                                 CONCEPTO: SOCIO + SEGURO – NOME(S) E APELIDOS ALUMN@(S) 
a ingresar na conta  La Caixa ES72 0133 6054 8242 00003951 

ENVIA ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE CUBERTO XUNTO CO XUSTIFICANTE DO INGRESO POR CORREO 
ELECTRONICO OU DEPOSITAOS NO BUZÓN DO ANPA, COS DOCUMENTOS ESCANEADOS 

actividadesanpaalagoa@gmail.com         

FIRMA SOCIO FIRMA/ SELO ANPA  
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: Dacordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 e o seu Regulamento de aplicación 

RD1720/2007, está informado de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente a través dos nosos medios de recollida de 
información serán incorporados aos nosos arquivos dixitais e / ou físicos  co fin de poderlle prestar os nosos servizos, así como 

para mantelo informado sobre cuestións relativas á actividade e aos servizos da ANPA A LAGOA, sen prexuízo do exercicio dos seus 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento de datos persoais mediante correo electrónico dirixido 

a: actividadesanpaalagoa@gmail.com (anexando unha fotocopia do DNI). ANPA A LAGOA comprométese a tratar de forma 
confidencial os datos de carácter persoal facilitados e a non comunicar ou ceder dita información a terceiros. 

(   ) Non autorizo á dirección da ANPA A LAGOA para publicar imaxes nas que, individualment ou en grupo, poidan aparecer os 
nenos e nenas, tomadas durante as actividades escolares e/ou no exterior, competicións ou reunións. O dereito de imaxe é 
recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulamentado pola Lei 1/1982 de 5 de maio, sobre o dereito ó honor, á intimidade 

persoal e familiar e á imaxe persoal e da Lei 15/1999 de 13 de decembro, protección de datos persoais. 
Os pais ou titores autorizan á dirección da ANPA A LAGOA o uso de imaxes feitas en actividades organizadas pola ANPA A LAGOA, 

e poden ser publicadas na páxina de Facebook ou sitio web ANPA A LAGOA, filmacions destinadas á difusión non comercial, 
fotografías para carteis ou folletos a nivel local para dar a coñecer as actividades extraescolares da ANPA A LAGOA 


