AUTORITZACIÓ DADES PERSONALS

com a mare/pare/representant legal
de l’alumne/a (nom i cognoms):
amb N.I.F (de l’adult):
i amb domicili a:
del municipi:

C.P.

Telèfon:
e-mail:

per mitjà del present escrit, el/la sotasignat/ada, com a titular de la pàtria potestat o com a
tutor legal, autoritza l’Associació de Pares i Mares de l’escola Honorable Josep Tarradellas,
endavant AMPA Josep Tarradellas, amb domicili a C. Pau Casals n.140 i NIF G-58957473, a
fer ús de les dades que consten en aquest document, així com d’aquells que es generin
durant la seva relació amb l’AMPA per les següents finalitats:

1. Gestió de l’associació: Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el
personal docent. Interlocució davant les administracions públiques. Informar i
orientar les famílies sobre el funcionament del centre i sobre temes relacionats
(menjador, llibres de text, activitats extraescolars, etc...) Organitzar activitats
extraescolars i serveis fora de l’horari escolar. Organitzar activitats formatives i
socioculturals.
Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la
relació amb l’AMPA i, un cop finalitzada aquesta, duran els terminis de conservació i
prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica per dur a terme
aquest tractament és l’interès legítim i el consentiment atorgat per l’interessat/ada.

Marqueu la casella corresponent
SÍ

NO consento el tractament de les meves dades amb aquesta finalitat

2. Autorització

per

a

les

comunicacions

per

correu

electrònic

i

Whatsapp: Utilitzar les meves adreces de correu electrònic, telèfon mòbil i
Whatsapp facilitades a l’AMPA Josep Tarradelles, bé mitjançant els formularis, bé en
posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic de l’AMPA, per mantenir-me
informat/ada de les activitats i inquietuds de l’associació.
Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la
relació amb l’AMPA. La base jurídica per dur a terme aquest tractament és l’interès
legítim i el consentiment atorgat per l’interessat/ada.

Marqueu la casella corresponent
SÍ

NO consento el tractament de les meves dades amb aquesta finalitat

3. Autorització ús d’imatges de menors: Utilitzar la imatge (fotogràfica i
vídeo) del menor representat per a la seva publicació en tot tipus de mitjans físics i
digitals, incloses les xarxes socials titularitat de l’AMPA, amb la finalitat de difondre
els esdeveniments i activitats organitzats en què puguin participar els menors. Les
imatges s’utilitzaran exclusivament dins les finalitats indicades i en cap concepte
l’AMPA les comercialitzarà ni utilitzarà per a altres finalitats.
Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la
relació amb l’AMPA. La base jurídica per dur a terme aquest tractament és l’interès
legítim i el consentiment atorgat per l’interessat/ada.

Marqueu la casella corresponent
SÍ

NO consento el tractament de les meves dades amb aquesta finalitat

Destinataris: Els destinataris de les dades seran les comissions i vocalies de l’AMPA Josep
Tarradellas; els membres de l’AMPA Josep Tarradellas; les entitats o persones de l’AMPA
Josep Tarradellas contracta com a part del servei prestat i la funció dels quals és la prestació
de serveis de menjador, acollida i activitats extraescolars (la finalitat d’aquestes cessions
serà per al desenvolupament explícit d’aquestes funcions); les entitats bancàries per al
cobrament de quotes, serveis i extraescolars.

Drets: Tot interessat/ada té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació i portabilitat de les seves dades personals. Coma sol·licitar els seus drets:
Mitjançant un escrit dirigit a l’AMPA Josep Tarradellas, Ref. Dades Personals, que podrà ser
disposat a la bústia de l’AMPA localitzada a l’escola Josep Tarradellas, C/Pau Casals 140-144,
o mitjançant un e-mail a l’adreça ampatarradellas@gmail.com. En la sol·licitud de l’exercici
d’aquests drets s’haurà d’incloure, a més de la petició en què es concreti la sol·licitud i la
data, el nom i cognoms de l’interessat/ada, la signatura del mateix/de la mateixa i una
fotocòpia llegible del seu document nacional d’identitat o document equivalent que
l’identifiqui. En qualsevol cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
tenen caràcter personalíssim, de manera que qualsevol sol·licitud que es dirigeixi a l’AMPA
Josep Tarradellas en aquest sentit s’haurà de realitzar bé pel titular de les dades o bé pel seu
representat legal. En aquest darrer cas, caldrà que hi consti clarament acreditada la identitat
del representant.

Qualitat de les dades: És obligatori comunicar per escrit a l’AMPA Josep Tarradellas,
emprant qualsevol medi que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i
adjuntant còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o altre document vàlid que
acrediti la seva identitat, qualsevol error que pogués apreciar i/o modificacions a les seves
dades personals o dels seus fills (com a representant legal) amb l’objectiu que es procedeixi
a la seva rectificació. Totes dues parts consideren que les dades que es troben als sistemes
de l’AMPA Josep Tarradellas són correctes, en cas que no exerceixi el seu dret a rectificació.

El Prat de Llobregat, _____ de ___________________________ de 20___
SIGNATURA:

