
 

Ampa Escola Abat Oliba  C/ Sorral del Riu,s/n. 08940-Cornellà de Llobregat. Tel. 93 377 90 05 

e-mail: ampabatoliba@gmail.com 
web: http://ampaabatolibacornelladellobregat.com 

 

SOL·LICITUD SOCI AMPA ESCOLA ABAT OLIBA  

Retornat signat per a què us poguem el sistema pugui generar el carnet de socis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, s’ autoritza a l’AMPA Escola Abat Oliba al a enviar instruccions a l'entitat del deutor per 

carregar seu compte rebuts domiciliats. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i 

condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol•licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data 

de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 

En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’ informa que les dades 

personals que consten en aquesta notificació s'inclouen en el fitxer denominat Registre de Protecció de Dades de Catalunya. Les seves dades 

s'utilitzaran en el marc del procediment administratiu seguit per resoldre sobre la seva sol•licitud i per a tota comunicació posterior amb l'Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades que sigui necessària les seves dades personals es podran comunicar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en 

compliment d'obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant l'Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades (c. Llacuna, 166, 7a, 08018 Barcelona). 

 Signatura del pare/ mare o tutor: ____________________________________ 

*NOM I COGNOMS MARE:________________________________________DNI____________________MÒBIL:___________ 

*CORREU ELECTRÒNIC:____________________________________@______________________________________________ 

*NOM I COGNOMS PARE:________________________________________DNI____________________MÒBIL:__________ 

*CORREU ELECTRÒNIC:____________________________________@____________________________ 

*ADREÇA: _________________________________________nº_________pis_____porta____C.P________________________ 

Localitat__________________________________________Provincia________________________________________________ 

DADES ALUMNES 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________DNI___________________DATA DE 

NAIXEMENT________________NACIONALITAT________________________ 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________DNI___________________DATA DE 

NAIXEMENT________________NACIONALITAT________________________ 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________DNI___________________DATA DE 

NAIXEMENT________________NACIONALITAT________________________ 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________DNI___________________DATA DE 

NAIXEMENT________________NACIONALITAT________________________ 

* Nº Compte: Aquesta dades és obligatòria 

 Titular del compte__________________________________ NOM DEL BANC__________________________ 

CÓDI IBAN 4 dígits ENTITAT 4 dígits OFICINA 4 dígits DC Nº DE COMPTE 10 dígits 

     (* Els rebuts retornats o no abonats tindran un recàrrec de 5€) 


