POLÍTICA DE PRIVACITAT
ALUMNES - PARES

Col·legi Nostra Sra de la Consolació
“Agustinas Hermanas del Amparo”
Carrer Joan Xicó, núm. 8
07800, Eivissa

DADES PERSONALS ALUMNE/A
Nom i Llinatges

DNI

CURS

DADES PERSONALS PARES/TUTORS LEGALS
Nom i Llinatges
DNI

Pare/mare/tutor/a

** marcar les opcions triades

Que les imatges fotogràfiques, vídeos, veu i altres dades personals recollides durant les diferents activitats i
serveis desenvolupat a on es pugui identificar al alumne/a, siguin publicades a les zones d’accés públic, dins
les instal·lacions del centre, a les orles i a la agenda escolar
Que les imatges fotogràfiques, vídeos, veu i altres dades personals recollides durant les diferents activitats i
serveis desenvolupat a on es pugui identificar al alumne/a, siguin publicades a qualsevol medi
gràfic/audiovisual/digital, de difusió pública no comercial i revistes de àmbit educatiu amb l'objecte
d'informar per al foment i difusió diferents activitats
Que les imatges fotogràfiques, vídeos, veu i altres dades personals recollides durant les diferents activitats i
serveis desenvolupat a on es pugui identificar al alumne/a, siguin publicades a la web del centre
Que les imatges fotogràfiques, vídeos, veu i altres dades personals recollides durant les diferents activitats i
serveis desenvolupat a on es pugui identificar al alumne/a, siguin publicades a les xarxes socials del centre
Per a la participació en concursos, activitats, sortides a museus o altres entitats culturals i socials en les quals
el col·legi participa, i que són organitzats pel centre o per tercers, podrà informar-se de les dades de
l'alumne/a necessaris per a la inscripció/visita sempre que sigui requerit
Per al control de faltes d'assistència, puntualitat, comunicats, etc., s'informarà a través de missatges de text
als telèfons mòbils i/o correus electrònics informats

Firma dels representants legals
Pare/tutor legal
Mare/tutora legal

Sí
Autoritza

No
Autoritza

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

(Sols a partir de 14 anys)
Alumne/a

Eivissa, a ____ de ___________________ de 20____

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable del tractament: En compliment del Reglament General 2016/679, de Protecció de Dades, de 27
d'abril la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, de 5 de desembre, s'informa: Responsable del tractament: Col·legi
Nostra Senyora de la Consolació; Dades de contacte: carrer Joan Xico, núm. 8, Eivissa, 07800, Illes Balears; Dades de contacte del delegat de protecció de
dades: dpd.lopd@gmail.com; Finalitat del tractament: al centre educatiu es tractem les dades personals dels interessats, amb la finalitat de realitzar una
correcta gestió i funció educativa, una adequada organització i prestació dels diferents serveis i activitats que són desenvolupades; Conservació de les
dades: Les dades personals proporcionades, es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i una vegada finalitzada, seran custodiades
entretant una obligació legal així ho exigeixi. Les imatges personals realitzades, seran custodiades mentre els interessats no sol·licitin la seva supressió o el
responsable decideixi la seva supressió, atès que la finalitat per a la qual es van recollir ha finalitzat; Legitimació del tractament: la base legal per al
tractament de les dades personals, és l'execució de un contracte, l’interès legítim del responsable i el consentiment dels interessats en alguns apartats;
Destinataris de cessions: A les entitats autoritzades per el desenvolupament de les activitats; Transferències: les imatges publicades a les xarxes socials,
estaran sotmeses a l'estipulat en al acord EU-US Privacy Shield, quan els interessat hagin donat el seu consentiment; Drets dels interessats: els interessats,
podran exercitar els drets: a) d'accés a les dades personals que li concerneixen; b) de rectificació de les seves dades personals per a la seva actualització; c)
de supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits; d) de limitació del tractament de les seves
dades, en determinades circumstàncies, en aquest cas, el responsable de tractament únicament conservarà les dades per a l'exercici o la defensa de
reclamacions; e) d'oposició al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, en
aquest cas, el responsable de tractament únicament conservarà les dades personals per a l'exercici o la defensa de reclamacions; f) de portabilitat de les
seves dades personals, quan aquests siguin automatitzades. Per a això, ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia
de DNI/Passaport, a la seu social informada a l'apartat “Responsable del tractament”. L'interessat té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment,
sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. L'interessat pot presentar una reclamació davant
l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, i la forma
de posar-se en contacte amb el responsable.

