
Full d’inscripció a l’AFA Xirinacs

Quota anual per unitat familiar: 50 €*

Mitjançant aquest document sol·licitem la inscripció o l’actualització de dades a l’AFA Xirinacs:

Nova inscripció Actualització de dades

El teu codi AFA

Infants escolaritzats a Xirinacs:

Nom i cognoms Any de naixement

Infant 1

Infant 2

Infant 3

Infant 4

Dades família i del Banc:

Tutor/a 1 (titular del

compte corrent)

Email

Telèfon

NIF/NIE

IBAN (número de

compte corrent)

Tutor/a 2

Email

Telèfon

No donem permís per contactar-nos via Whatsapp per temes administratius.

Continua al darrere →

*En el cas que de no poder assumir la quota, envieu un correu a tresoreria@afaxirinacs.org i buscarem una solució.



Signant aquest document:

● Accepto/em que les dades aquí escrites seran incorporades al fitxer propietat de l’AFA Escola

Xirinacs amb l’única finalitat de fer les domiciliacions corresponents i rebre comunicats amb

informació sobre temes de l’AFA.

● Autoritzo l’AFA a efectuar en el meu compte bancari els càrrecs corresponents a la quota anual

de l’AFA segons es decideixi en assemblea, així com els càrrecs corresponents a aquelles

activitats (extraescolars, etc.) en les quals participem voluntàriament.

Signatura tutor/a 1 Signatura tutor/a 2

Barcelona, a ____ de ______________________ de ___________

👁Quan s’hagi processat l’alta rebreu un missatge comunicant-vos el vostre número d’afiliació

👁Els rebuts es giren al primer o segon trimestre. Rebreu un missatge amb un mínim de quinze dies

d’antelació

👁Si hi ha qualsevol canvi en la domiciliació feu-ho saber al correu tresoreria@afaxirinacs.org

En compliment dels Articles 5 i 6 establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament

1720/2007 de 21 de desembre, l’informem que, les seves dades personals quedaran incorporades en un fitxer propietat de l’AFA Escola Xirinacs amb la finalitat de

prestar els serveis sol·licitats. Per consultar, modificar o eliminar la informació incorporada, ho pot fer mitjançant un correu electrònic a

tresoreria@afaxirinacs.org.

mailto:tresoreria@afaxirinacs.org

