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Població
Autoritzam a l’APiMA a enviarnos informació a través de
SMS i/o de correu electrònic:

Telfs. de contacte
Correu electrònic 1

SI [ ] NO [

Correu electrònic 2

]

L’import de la quota és de 25 EUR per família (no per cada infant) tot el curs acadèmic. No es
tornarà cap quantitat abonada en concepte de quota de soci encara que causi baixa durant
el curs.
El pagament es pot fer en efectiu els dies d’inscripció assenyalats o fent un ingrés (indicant
clarament els llinatges de la família associada) al compte de “CAJAMAR”:
IBAN ES90 3058 4514 5727 2000 8168
En cas de fer el pagament a través d’ingrés bancari cal acompanyar la butlleta d’una còpia del
justificant de l’ingrés. S’ha de lliurar la documentació a la secretaria de l’APiMA per tal
d’aconseguir el carnet de soci actualitzat.
Per a fer la renovació del carnet serà imprescindible aportar, al moment de fer la inscripció, el
carnet de soci del curs anterior.

Número Soci
Assignat

En compliment del reglament (UE) 2016/679 , l'APiMA del Col·legi Públic de Son Ferriol informa que:
1.- Incorporarà les dades que ens ha facilitat per associar-se a l’APIMA en un fitxer, que s'utilitzarà per a les pròpies finalitats de l'APiMA i no es
cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals.
2.- Així mateix l'APIMA li garanteix la confidencialitat de les dades personals aportades i l'informa de què podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació, limitació o oposició, sol·licitant-ho per escrit a la següent direcció: C/ Margalida Monlau, 59 – 07198 Son Ferriol - Mallorca

