Document de RESPONSABILITAT i de COMPROMÍS
Amb l’aportació de tots els socis i sòcies, l’Associació de mares i pares de l’Escola adquireix i
gestiona una sèrie de llibres de lectura que els vostres fills/es que cursen l’ESO utilitzaran durant el curs i
durant les vacances d’estiu.
L’AFA socialitza aquests llibres perquè els alumnes en facin ús, sense que les famílies hagin de fer
front a aquesta despesa que s’assumeix entre tots els socis i sòcies.
És per aquest motiu que us demanem que llegiu i signeu aquesta carta, on assumiu el vostre
compromís perquè aquest/s llibre/s tornin a l’AFA en el termini establert i en bones condicions.
Veureu que us demanem el telèfon i el correu electrònic per contactar amb vosaltres i poder dur a
terme les gestions oportunes relacionades amb aquests llibres.
Aquest document tindrà vigència mentre duri l’escolarització obligatòria de secundària. Us
informem que si el llibre no es retorna, us passarem un càrrec de 10€ per fer front a la despesa de
reposició del llibre.
Moltes gràcies per la vostra atenció i ajuda.
Si no torneu la butlleta, entendrem que no hi esteu interessats i que us comprareu el llibre pel vostre compte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUTLLETA DE DOCUMENT DE RESPONSABILITAT I DE COMPROMÍS
El/La
responsable
legal
(pare/mare)
_______________________________________
amb
DNI__________________ de l’Alumne/a (nom)__________________________________________ que va
a la classe____________, té coneixement que el llibre és propietat de l’Associació de mares i pares
d’alumnes de l’escola Cultura Pràctica i es responsabilitza del seu bon ús, conservació i retorn a l’AFA en la
data indicada. Poso a disposició de l’Associació de Mares i Pares de l’escola el meu número de telèfon
___________________ i el meu correu electrònic _____________________________________,per tal de
que l’AFA pugui fer les gestions oportunes per reclamar el/s llibre/s de lectura que el meufill/a rebi durant
els cursos de secundària i/o durant les vacances d’estiu en el cas que no es retorni el/s llibre/s en la data
indicada pel professor/a. Si finalment el llibre no és retornat o no està en bones condicions, estic
assabentat que m’hauré de fer càrrec de l’import de 10€, per tal d’adquirir un nou exemplar.
I perquè així consti signo aquest document en data_______________________.
Signat_____________________________________________________
El/La tutor/a legal (nom i cognoms)

Si us plau tingueu cura del/s llibre/s perquè altres companys/es en puguin gaudir.
En compliment de l’article 13 del RGPD relatiu al dret a la informació, en matèria de dades personals, l’informem que aquestes seran tractats per l’ Associació de Mares
i Pares d’Alumnes de l’Escola Creixen Terrassa amb domicili al carrer Sant Pere, 36, 08221 – TERRASSA. Les dades personals es conservaran sempre que es mantingui en
vigor la relació contractual i una vegada finalitzada aquesta relació es mantindran durant els terminis legalment exigits. Les dades personals facilitades es mantindran
mentre no se sol·liciti la supressió per escrit per part de l’interessat. La base legal per el tractament de les seves dades és d’interès legítim per mantenir-lo informat en la
seva condició d’usuari i consentiment del propi interessat.
Drets: Podrà exercir els seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació o oposició en l’adreça abans esmentada.
En cas de divergències pot presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

