
(* CAMPOS OBRIGATORIOS) – NON VALIDO SEN FIRMA E DNI 

 
AMPA IES SAN PAIO (Tui) 
Rúa Casal Aboy, 11 
36700 Tui 
ampa.sampaio.tui@gmail.com 

TLF: 626 48 84 50  FICHA DE INSCRICIÓN CURSO 2022-23 
    DATOS ALUMNADO 

*CURSO  GRUPO  1ºALUMNO/A (*nome e apelidos) 

 

*CURSO  GRUPO  2ºALUMNO/A (*nome e apelidos) 

 

*CURSO  GRUPO  3ºALUMNO/A (*nome e apelidos) 

 

    *Datos nai/titor/a 
*(Nome e apelidos)        *Nº móbil 
 
 
 
*Correo electrónico   
 
*Enderezo  
                                                                                                              

        

*Datos pai/titor/a 
*(Nome e apelidos)                       *Nº móbil 
 
 
 
*Correo electrónico   
 
*Enderezo  

 
                                                                                                    

 
CUOTA ANUAL  : Un socio : 10 €    / Dous socios (irmáns) : 15€    / Tres ou mais : 15 €  
CONTA BANCARIA : ES29 0238 8307 7806 0500 9986 - Banco Santander 
NON SERÁN VÁLIDAS AS TRANSFERENCIAS NAS QUE NON FIGURE NOME E CURSO DO ALUMN@ 
A DATA LÍMITE PARA A INSCRICIÓN E PAGO DA CUOTA SERÁ O 09/09/2022 

 

 
SINATURA DO PAI/NAI/TITOR:  
 

 
 
 
     
D./ Dona : ................................................................................................................................................. D.N.I.: ........................................................... 
 
 
En cumprimento do establecido no artigo 5, Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de LOPD, informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que os datos desta ficha serán obxecto de tratamento nos 
ficheiros responsabilidade da AMPA IES SAN PAIO, coa finalidade do mantemento e cumprimento da relación coa nosa entidade e prestación de servizos derivada da mesma.  
A AMPA IES SAN PAIO infórmalle que estes datos serán cedidos unicamente naqueles casos nos que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación coa nosa entidade, ou nos 
supostos nos que o autorice unha norma con rango de lei.  
Coa finalidade de dar cumprimento ao establecido no artigo 3.4 da LOPD, vostede comprométese a comunicar á AMPA IES SAN PAIO os cambios que se produzan nos datos relativos a vostede e o seu fillo/a ou 
menor ao seu cargo, de forma que respondan con veracidade á súa situación en todo momento.  
En cumprimento do establecido na LOPD en Real Decreto 1720/2007 de 21 de Decembro, pode exercitar, en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por 
escrito ao correo electrónico :  ampa.sampaio.tui@gmail.com . O interesado confirma a información facilitada, e autoriza expresamente a recepción de comunicacións por parte desta asociación a través do 
teléfono, WhatsApp, correo postal, electrónico ou ordinario, ou medios de comunicación equivalentes. 


