Nom i Cognoms de l’alumne/a:.........................................................................................................
D’acord amb el que preveuen els articles 5 de la LOPD i 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, el sotasignat queda informat
de què:
COL.LEGI JESÚS MARIA I JOSEP amb domicili a c/ Sant Sebastià 55 Barcelona-08030, és el responsable del tractament de les dades
personals.
El delegat de Protecció de Dades del centre és CIPDI TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
Les dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre mantingueu relació amb l’escola s’incorporaran a una base de dades
anomenada BDGAALEXIA titularitat de COL.LEGI JESÚS MARIA I JOSEP. Les dades es faran servir per a gestionar la informació que calgui
per a prestar els serveis que ens demaneu i per a mantenir-vos informats de les activitats que organitzi l’escola, tant per mitjans
electrònics, com per altres mitjans. Per a millorar el funcionament intern de l’escola, i a instàncies del departament d’educació, també es
poden fer servir les dades per fer estadístiques. La informació acadèmica es conservarà als nostres arxius històrics de manera indefinida
amb la finalitat de poder certificar el nivell d’estudis assolit pels alumnes quan ho demani l’interessat.
Fem servir imatges, so, treballs i dades dels alumnes i de la comunitat educativa. En alguns casos, se’n faran servir per fer difusió de les
activitats als espais de difusió pública d’informació: web, blogs, xarxes socials, revista i altres publicacions.
Al centre hi ha càmeres de seguretat. Les imatges captades només es cediran a la policia o als òrgans judicials adients quan s’hagi comés
una infracció i en cas de delicte. En tot cas, per imperatiu legal .
La informació dels alumnes que tinguin alguna necessitat educativa específica serà tractada pel nostre departament d’orientació
psicopedagògica. En alguns casos, aquesta informació pot ser comunicada a professionals externs, per donar suport al nostre personal.
Els destinataris de la vostra informació són: el personal propi del responsable del tractament, degudament autoritzat per la direcció, els
proveïdors necessaris per complir amb les nostres obligacions, les persones o entitats que paguin les despeses per facilitar el control de
la relació jurídica, i les administracions públiques en l’àmbit de les seves competències.
Alguns serveis d’emmagatzematge de dades es troben ubicats als sistemes de google, podeu obtenir més informació de les seves
polítiques de privacitat en el següent enllaç: https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació que consta en aquest document.
Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a
oposar-vos al tractament, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació, a no estar sotmès a
decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment, el consentiment que atorgueu amb la signatura d’aquest document.
La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculen amb vosaltres i
poden condicionar la vostra participació a algunes activitats.
L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat Espanyola de Protecció de
Dades ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge Juan número 6.
Llegida i entesa l’anterior informació,
DEMANO I AUTORITZO al Responsable del Tractament per a què tracti tota la informació facilitada i la que s’elabori posteriorment en les
condicions que consten en el present document.

Barcelona, ......... de ......................... de 2019

L’alumne (major de 13 anys)

El representant legal

FITXA D’INSCRIPCIÓ CASAL JMJ’19

 NOM I COGNOMS.....................................................................................CURS........................
 NOM I COGNOMS DE LA MARE……………………………………………........................……....………………..
o Telèfon…………………………………………....................……..………………...
 NOM I COGNOMS DEL PARE………………………………………………............................…….………………..
o Telèfon……………………………………...................……………..……………...
 ALTRES TELÈFONS PER AVISAR EN CAS D’URGÈNCIA
.........…………………………………………………………………..…………….......................................
 E-MAIL DE CONTACTE ( en majúscules)
……..…………………..…………….................................................................................
 AL·LÈRGIES I DADES MÈDIQUES D’INTERÈS
………………………………………………………………………………………………...........................................................
 SAP NEDAR? SÍ
NO
 TOT PARVULARI FARÀ PISCINA DINS L’ESCOLA I CICLE MITJÀ I SUPERIOR FORA DE L’ESCOLA.
 Marcar l’opció desitjada: ( NOMÉS PER ALUMNES DE CICLE INICIAL 1R -2N)
*DESITJO FACI PISCINA: DINS L’ESCOLA
FORA DE L’ESCOLA
 SETMANES DE PARTICIPACIÓ AL CASAL (marqueu amb “X”)
Permanència
8h a 9h
Juny 17,60€
Juliol 22€

Matí
9h a 13h
Juny 72,40€
Juliol 90,50

Matí + Dinar
9h a 15h
Juny 99,20€
Juliol 124€

Matí + Tarda
9h a 13h i 15 a 17
Juny 94,40€
Juliol 118€

Matí+Dinar+Tarda
9h a 17h
Juny 111,20€
Juliol 139€

1ª (25-28 juny)
2ª (1-5 juliol)
3ª (8-12 juliol)
4ª (15-19 juliol)
5ª (22-26 juliol)
 Només en cas de que el vostre fill/a faci casal per la tarda marqueu la opció desitjada:
REPÀS ESCOLAR

O TALLERS/ MANUALITATS

DE 15 A 16H.

AUTORITZO al meu fill/a a participar de totes les activitats organitzades per la direcció del Casal
JMJ’19.

Signatura pare/mare o tutor

Sant Sebastià, 55 -08030 Barcelona - Tel. 93 311 21 61 - http://www.santandreu.manyanet.org/

