A.N.P.A. “Os Valados” do CEIP Vilaverde – Mourente
Rúa Vilaverde 9, Mourente
36164 Pontevedra
Tlf: 690.731.207 info@anpavilaverde.org

XUSTIFICACIÓN PAGO COTA ANPA
Para asociarvos debedes ingresar a cantidade de 20€ por familia na conta do BBVA ES34-0182-5151-200201538386. O prazo para o ingreso é ata o 31 de Outubro do 2014. Todos os pagos pasada esa data non
serán válidos.
Compre que enviedes a fotocopia do xustificante do ingreso, xunto co formulario adxunto debidamente
cuberto o antes posible. É necesario que veña asinado por ámbolos dous titores.

1. FICHA DE INSCRICIÓN NA ANPA
Cubrir unha ficha por familia. Axuntar copia do xustificante de pago.
Devolver cuberto antes do venres 31 de Outubro de 2014. (Buzón da ANPA)
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En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que coa asinamento do presente formulario vostede consente que os
datos do presente formulario sexan tratados e incluídos en un ficheiro de datos de carácter persoal coa finalidade da xestión dos socios da ANPA. Dito ficheiro está dado de alta na Agencia Española
de protección de datos. O responsable do ficheiro é a ANPA “Os Valados” do CEIP Vilaverde-Mourente, con domicilio na Rúa Vilaverde 9, 36164 Pontevedra, a cal lle garante os seus dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos facilitados, nos termos e condicións previstos na propia LOPD, mediante unha comunicación por escrito dirixida á dirección indicada coas
excepcións existentes na lexislación vixente. Tamén consente que durante as actividades organizadas pola ANPA se poidan realizar fotografías dos participantes da actividade, coa posibilidade de
publicalas nas páxinas web do centro ou da propia ANPA.

