Alumne/a:
SOL·LICITUD DE CONSENTIMENT PER A LA CESSIÓ DE DADES PERSONALS DELS ALUMNES
I DELS PARES/REPRESENTANTS LEGALS
Les cessions de dades efectuades són les següents:
 A l'Associació de pares i mares d'alumnes del Col·legi Sagrat Cor, a partir d'ara l’“APIMA”, les dades
identificatives i telèfons de contacte de l'alumne i dels seus pares o tutors, així com les imatges de l'alumne per
a la confecció del catàleg que, amb caràcter d'anuari escolar, edita amb l'objectiu de poder participar i dur a
terme la realització d'activitats o d’esdeveniments dins de les seves funcions pròpies. Si no accedeix a aquesta
cessió de dades no podrà pertànyer a aquesta associació ni gaudir dels serveis que ofereix.
Autoritz aquesta cessió:

SÍ

NO

SOL·LICITUD DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS DELS ALUMNES
Els tractaments de dades efectuades són els següents:
 Publicació de dades de l'alumne com són nom i estudis que cursa, així com a enregistraments audiovisuals i
imatges en els mitjans propis del centre, com a publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars,
tríptics), la pàgina web, blocs i comptes en les xarxes socials en les quals estiguin inscrits, així com en el catàleg
tipus anuari que edita l’APIMA, amb la finalitat de mantenir-los informats i de donar a conèixer a la resta de la
societat els serveis oferts i les activitats realitzades.

Poden consultar la llista de xarxes socials i els comptes disponibles en la política general de privacitat del
centre (Per a la consulta mirin l'apartat INFORMACIÓ ADDICIONAL D'INFORMACIÓ DE PRIVACITAT).
Addicionalment, els informam que els comptes en xarxes socials i blocs poden pertànyer a empreses que
no ofereixen un nivell de protecció adequat, en situar les dades a països no reconeguts per l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades com que ofereixen un nivell de protecció adequat.
Autoritz aquest tractament:

SÍ

NO

 Les dades identificatives i les imatges es podran distribuir als pares o tutors legals dels alumnes.

Autoritz aquest tractament:

SÍ

NO

 Les imatges, gravacions audiovisuals i el nom de l’alumne, així com els estudis que realitza, podran ser

publicats en mitjans de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
Autoritz aquest tractament:

SÍ

NO

 Les dades personals dels alumnes, incloses les imatges i gravacions audiovisuals, així com els estudis que

realitza, podran publicar-se en zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions. Aquesta publicació tendrà
una finalitat clarament informativa destinada al personal del centre o a tercers que accedeixin a les zones
esmentades (pares, familiars, personal extern, etc.).
Autoritz aquest tractament:

SÍ

NO

 Sol·licitam el seu consentiment per al tractament de les dades de salut de l'alumne, per tal d'adequar els

nostres serveis a les seves possibles necessitats. Vostè consent si signa el present document i manifesta estar
d'acord amb aquest tractament.
Autoritz aquest tractament:

SÍ

NO

El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, sense efectes retroactius i per causa justa.
Per poder dur a terme la correcta gestió del tractament de les dades personals, és necessari que faciliti les dades
correctes i veraces i que es comprometi a comunicar a aquesta entitat qualsevol modificació d’aquestes.
En el cas que ens proporcioni dades de terceres persones, vostè es responsabilitza d’haver obtingut el seu
consentiment, que les dades siguin correctes i verídiques i d’informar-lo sobre els extrems recollits en aquest
document.
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Alumne/a:
INFORMACIÓ DE PRIVACITAT
Responsable

Fundació Escola Catòlica Illes Balears
Centre Privat Concertat Sagrat Cor
C. Gremi de Passamaners, 5,3r - 2a (Polígon Son Rossinyol)
07009 - Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971 734 645
Correu electrònic: dirtitular@sagratcor.fecib.net

Delegat de protecció dpd@sagratcor.fecib.net
de dades
Finalitat

Gestionar els serveis per vostè sol·licitats i poder donar-li unes millors prestacions en
l'àmbit dels serveis educatius oferits pel nostre centre.

Legitimació

Interès legítim del responsable.
Execució d'un contracte.
Consentiment de l'interessat.

Destinatari

Només es cediran dades si ha prestat el seu consentiment o per obligació legal.

Drets

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del
tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així
com retirar el consentiment mitjançant la direcció del delegat de protecció de dades i les
indicades a l'apartat Responsable.
Pot reclamar davant l'Autoritat de Control (www.agpd.es.)

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la secretaria
del centre i a la nostra pàgina http://www.sagratcorpalma.com .

Signatura dels Representants legals (*)
Tractament de les seves dades i les de l'alumne menor de 14 anys
Pare/Tutor legal de l’alumne/a

Mare/Tutora legal de l’alumne/a

Signatura de l’alumne/a
(Majors de 14 anys)

Nom: _____________________

Nom:
______________________

Nom: _____________________

DNI: ____________________

DNI: ____________________

DNI: ____________________

Data ______ de ________________________ de 20_____

Instruccions per a la signatura de la clàusula per al tractament de les dades dels Representants i de l’alumne:
(*) És necessària i obligatòria la signatura de tots dos pares si s'ha proporcionat informació de cada un d'ells, o estan separats o
divorciats sempre que els dos tenguin la pàtria potestat; en cas que algun no tengui la pàtria potestat han de presentar la
documentació pertinent. També han de signar els alumnes majors de 14 anys.
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