AUTORITZACIÓ ESCOLA ESTIU 2018

Estimades famílies,
Al realitzar el procés de matriculació esteu atorgant de forma expressa i implícita el
consentiment a què l’escola tracte la informació que ens faciliteu al llarg de tot aquest procés
amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa i pedagògica del centre.

Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les
obligacions legals, no seran cedides a tercers a no ser que existisca una obligació legal. Teniu el
dret d’obtindre confirmació sobre si en l’Escola elDrac estem tractant les seues dades personals i
per tant teniu dret a accedir a les seues dades personals, rectificant aquelles que siguen inexactes
o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries.

Els informem que l’Escola té designat un Delegat de Protecció de Dades davant del qual
podreu acudir per a resoldre qualsevol qüestió que necessiteu, podent contactar mitjançant el
següent correu electrònic dpd@versis.es
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 propia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes.

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

SI

NO

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

Esta autorització es podrá revocar en qualsevol momento realitzant una comunicació de forma
expressa i per escrit dirigida a la Gerència de l’Escola: diana@escolaeldrac.com
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Així mateix necessitem l’autorització respecte d’altres qüestions relacionades amb l’estada dels
seus fills i filles a l’Escola.

SI

NO

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

SI

NO

Autoritze a que el meu fill/a participe a les excursions 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:

Creativitat i Anglès

Bàsquet i Anglès

En Torrent, a ......... de ........................... de 2018
SIGNAT (Pare, Mare o Tutor/a legal):

Volei i Anglès

