
  AUTORITZACIÓ ESCOLA ESTIU 2017 

 

 

Estimades famílies, 

De conformitat amb l’article 18.1 de la Constitució, desenvolupat a través de la 

Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge i amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre 

la Protecció de Dades de Caràcter Personal,  

us informem que les vostres dades personals es troben incorporades en els 

fitxers automatitzats creats sota responsabilitat de l’ESCOLA EL DRAC COOP. V., 

degudament inscrits en l'Agència de Protecció de Dades. 

En cap cas anem a cedir les vostres dades personals a empreses i/o 

organitzacions fora de l’àmbit educatiu.  

L’escola necessita l’autorització escrita dels pares, mares o tutors l egals  al 
voltant dels següents temes: (marca amb una creu si autoritzes o no) 

Autoritze per poder publicar fotos del meu fill/a a l grup de whatsapp de 
pares i  mares del seu grup i a la web i facebook d e l’escola, sempre 
amb caràcter informatiu i divulgatiu . (en cas de no autoritzar separarem 
al/la participant al moment de fer la foto). 

Autoritze a que el meu fill/a es banye a la piscina  de l’escola.  

Autoritze a que el meu fill/a participe a les excur sions curtes 

programades per l’àrea de El Vedat. 

Declaració de responsabilitats:  

- He informat degudament a l’escola de totes les al·lèrgies, intoleràncies, 
infermetats i/o característiques del meu fill/a que han de tindre en compte els 
monitors/es, tant si es queda al menjador com si no.  

- Hem compromet a fer un ús responsable de les fotos que envien per el 
whatsapp.  

En / Na ............................................................................... amb DNI .............................. 

Com a pare/mare o tutor/a de l’alumne/a ......................................................................... 

Participant al campus de:        Esports&English        Bàsquet&English         Volei&English    

          

   En ....................................., a ......... de ........................... de 2017 

SIGNAT ( Pare, Mare o Tutor/a legal):  

SI NO 

SI NO 

SI NO 


