Pintor Carbonell, 4
08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

Benvolgudes famílies,
Benvinguts al Col·legi Manyanet Molins de Rei; en l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària
de l’AMPA del curs 2011-12, celebrada el 17 de novembre de 2011, es va aprovar la contractació
d’una assegurança per cobrir l’escolaritat dels alumnes en cas de defunció d’un dels progenitors o
tutors, complementària al fons solidari existent a l’Associació: “FONS de SOLIDARITAT amb les
Famílies per causa de defunció”, des de 1982.
Pel sol fet d’inscriure-us a l’escola al juny ja esteu assegurats de forma gratuïta, fins que es tramiti
el rebut anual d’AMPA (40€ per família) i d’Orfandat (35€ per nen/a) del curs vinent (normalment
al novembre / desembre).
Per tal de poder formalitzar l’assegurança i mitjançant la present circular i autorització cal que els
pares/mares/tutors facilitin a l’asseguradora Mapfre les següents dades: nom i cognoms, data de
naixement i DNI dels tutors legals de l’alumne; normalment mare i pare.
L’Assegurança només cobrirà els decessos dels tutors que constin en aquest document amb les
dades correctes i signatures dels dos i en cas d’impagament d’alguna quota serà baixa de
l’esmentada assegurança.
Si us plau, retorneu l’autorització adjunta abans de finalitzar el mes de setembre d’enguany a la
secretaria de l’escola per tal que l’alta sigui tramitada.
NOM

COGNOMS

NAIXEMENT

DNI

Tutor/a 1
Tutor/a 2

Nom i Cognoms

Curs

Alumne - Fill 1
Alumne - Fill 2
Alumne - Fill 3
En____________________________________________________________________________ i
Na_____________________________________________________________________________
autoritzem a l’AMPA del Col·legi Manyanet Molins de Rei, a què ens inclogui en l’assegurança
col·lectiva en cas de defunció, i als nostres fill/a/s com a beneficiaris, i a cedir les dades anteriors a
l’empresa d’assegurances Mapfre. En cap cas es farà servir aquesta informació per altre propòsit
que no sigui l’esmentat. Així ho signem als efectes que s’indiquen,

A ......................................................, .......... de .............................. de 20........

AMPA Manyanet Molins

Tel. 93 6683450

ampa@ampamanyanetmolins.cat

PROTECCIÓ DE DADES – Responsable: AMPA SANT MIQUEL ARCANGEL. Finalitat del tractament. Complir amb la nostra relació
contractual. Conservació de les dades. Un cop completada la relació contractual, es retornaran les dades, encara que podran conservarse, degudament bloquejats, en tant poguessin derivar-se responsabilitats de la relació contractual. Destinataris. No se cediran dades a
tercers excepte obligació legal. Les dades seran comunicades a l'entitat asseguradora per al necessari compliment de la finalitat. Drets.
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al
tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li
identifiqui, dirigit al RESPONSABLE del fitxer. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació
davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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