RESERVA DE PLAÇA PER AL CURS 20__/__
* Feis una creu al requadre que hi ha a la dreta del curs corresponent:

BATXILLER

1r Socials

1r Ciències

2n Socials

2n Ciències

DADES PERSONALS
Primer Llinatge

Segon Llinatge

Nom

Lloc de naixement

Data de naixement

Nacionalitat

DNI/NIE

Centre de procedència

Núm. de germans a l’escola i curs

Adreça completa (carrer, núm., CP, Localitat)

Telèfon alumne/a:
e-mail alumne/a:

DADES DEL PARE/TUTOR

DADES DE LA MARE/TUTORA

Nom

DNI.

Nom

DNI.

1r Llinatge

2n Llinatge

1r Llinatge

2n Llinatge

Data de naixement

Professió

Data de naixement

Professió

Telèfon fixo

Telèfon mòbil

Telèfon fixo

Telèfon mòbil

Telèfon feina

Telèfon feina

e-mail

e-mail

Adreça completa

Adreça completa
Telèfons en cas d’accident per ordre de preferència

Pagament de rebuts:

EFECTIU:

BANC * :
*Emplenar full ordre domiciliació SEPA

Les persones que signin aquest document accepten el PEC i la normativa del centre.

Palma a ____ de ___________________de 20_____

Signatura del pare/mare/tutor/a
C/ Ca’n Valero, 19
07011 – Palma de Mallorca
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AUTORITZACIONS I OBLIGACIONS LEGALS CURS __/__
Benvolguts pares i mares:
Amb l'objectiu d'agilitar i facilitar el protocol d'autoritzacions, us demanem que llegiu i empleneu un únic document
que serveixi per a tot el curs escolar.
SORTIDES I/O ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Mitjançant la signatura d'aquest document autoritzo a l'alumne a participar en les sortides i/o activitats
complementàries, amb l'excepció de les sortides de dos dies o viatges fora de la illa, que s'organitzin durant el curs
escolar 20__/20__.
La informació concreta de cada sortida o activitat es detallarà en una nota informativa del lloc, data, durada i preu de
la sortida a la pàgina web del Centre, i per escrit en el tauler d'anuncis corresponent (per a l'etapa d'infantil i primer
de primària) i en l'agenda (per a cursos superiors).
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Per favor, llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. En ella trobarà informació important sobre el
tractament de dades personals d'alumnes del Centre i els drets que li reconeix la normativa. Vostè manifesta que les
dades facilitades, ara o en el futur, són correctes i veraces i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació
d'aquestes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment
previ
dels
afectats
i
a
informar-los
sobre
el
contingut
d'aquesta
política.
Qui és el responsable del tractament de les seves dades? El responsable és AULA BALEAR, S. Coop. (d'ara
endavant el Centre), amb domicili en carrer Ca Valero, n˚ 19, (07011) Polígon Ca Valero de Palma (Illes Balears).
Quant temps conservarem les seves dades? De manera general, conservem les dades recollides mentre es
mantingui la condició d'alumne del Centre i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables
i durant el temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves
dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recaptats.
Fotos i vídeos d'alumnes
Li informem que podran captar-se imatges i si escau, la veu d'alumnes del Centre en ocasió dels vídeos i/o reportatges
fotogràfics que, tant el Centre, com a professionals audiovisuals i premsa, realitzin durant les activitats en les quals
l'alumne participi. El material resultant serà destinat a finalitats internes o formatives (orles de promocions, fotos
d'equips esportius…) i per informar al públic sobre les nostres activitats. Per a això es podran difondre aquestes fotos
o vídeos en les nostres instal·lacions, a través de la revista del col·legi, en Internet, xarxes socials, webs, newsletters,
fullets, memòries d'activitat o a través de qualsevol mitjà de comunicació, tot això de manera no limitativa.

"

Autoritzo l'ús de la imatge/veu del meu fill/filla en els termes aquí definits.

D'altra banda, li informem la possible captació d'imatges dels alumnes en moments de realització d'activitats i/o projectes
promoguts per la FUNDACIÓ TRAMS de la qual el Centre és membre col·laborador. Les imatges podran ser difoses a través de la
revista del col·legi, revistes sectorials i/o a la pàgina web http://www.fundaciotrams.org/ i xarxes socials de FUNDACIÓ TRAMS.

"

Autoritzo l'ús de la imatge/veu del meu fill/filla en els termes aquí definits.

Aquestes autoritzacions es presten de forma gratuïta, per al temps que el Centre estimi necessari per a la correcta consecució de
les finalitats abans descrites, i a l'empara del que es disposa en la L.O. 1/1982, sobre Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la
Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.
Per la seva banda Vostè (pare, mare o tutor) es compromet a fer ús domèstic de fotografies o enregistraments en vídeo que
pugui prendre en festes i esdeveniments lúdics, acadèmics, culturals, esportius o anàlegs que el Centre desenvolupi o organitzi i,
en un altre cas, obtenir el consentiment de pares, mares i/o tutors dels alumnes afectats, per a usos diferents dels
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enregistraments i fotografies, especialment per a la seva difusió restringida o generalitzada en internet i xarxes socials, deixant
indemne de tota responsabilitat al Centre.
Comunicacions informatives
Si així ens ho indica, li mantindrem informat (telf. mòbil o correu electrònic indicat per Vostè en el document de
matrícula) amb informació relativa a l'absència del seu fill al Centre educatiu, si escau, convocatòria de reunions de
pares i mares, comunicacions de sortides, excursions, etc.

" Vull rebre comunicacions informatives del Centre.
Dades sensibles
Necessitem poder tractar dades sensibles que afecten als nostres alumnes i el seu entorn, tals com a dades de salut,
minusvalidesa, al·lèrgies, integració social, etc. En proporcionar aquest tipus de dades, ara o en el futur, consent expressament al
fet que puguem tractar-los per adaptar l'operativa del Centre a les eventuals necessitats del seu fill/filla, l'exercici de les funcions
pròpies del departament d'orientació psicopedagògica i el compliment de les nostres obligacions legals. Aquest tractament és
indispensable per a la correcta activitat del Centre.
Para què tractarem les seves dades? Tractarem les seves dades personals per al compliment de les nostres
obligacions legals, la gestió docent i administrativa dels alumnes, matriculació, seguiment acadèmic, soci cultural i
esportiu, orientació psicopedagògica i adaptació de l'operativa del Centre a eventuals necessitats particulars de
l'alumne. Així mateix, es tractaran les referides dades per a finalitats estadístiques i històriques. Finalment, li informem
que a l'efecte de garantir la seguretat i bon ús dels recursos informàtics i de les plataformes de comunicació facilitats
pel Centre al personal docent i no docent, així com per aclarir incidents que puguin derivar en responsabilitats
atribuïbles al Centre, es podran utilitzar eines que permetin realitzar un seguiment de l'ús d'aquests recursos. En cas
d'emprendre accions per a l'esclariment d'un incident, s'optarà sempre pel mètode menys invasiu per a la vida privada
dels afectats. No es realitzaran controls generals dels missatges electrònics.
Base jurídica dels tractaments. L'execució del contracte o mesures precontractuals associades a la matriculació de
l'alumne, la prestació dels serveis sol·licitats o contractats, el compliment de les nostres obligacions legals, en
particular de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i de la seva normativa de desenvolupament, i de la
normativa comptable i fiscal. El tractament de dades sensibles d'alumnes es basa sobre el seu consentiment explícit, el
qual és imprescindible per a la matriculació de l'alumne. La realització d'estadístiques es fonamenta en el nostre
interès legítim en l'avaluació de la nostra activitat. El tractament de dades d'usuaris de sistemes de centre es
fonamenta en el nostre interès legítim a garantir la seguretat i bon ús de les nostres plataformes i recursos. La
utilització d'imatges d'alumnes, l'enviament de comunicacions informatives i el tractament de les petjades de l'alumne
mitjançant el sistema de control d'accessos al menjador, es basen sobre el consentiment que se li sol·licita, sense que
la retirada de tal consentiment condicioni la matriculació de l'alumne.
A qui podem comunicar les seves dades? Les seves dades només seran comunicats a tercers per obligació legal,
quan sigui necessari per al desenvolupament de l'activitat ordinària del Centre i la prestació de serveis o activitats
complementàries
en
les
quals
l'alumne
estigui
inscrit,
o
amb
el
seu
consentiment.
Quins són els seus drets? Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal
cas, accedir als mateixos. Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o al fet
que es completin les dades que siguin incomplets, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les
dades
ja
no
siguin
necessàries
per
a
les
finalitats
per
les
quals
van
ser
recollides.
En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal cas, només
tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la
protecció dels drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació
particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades
salvo per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació,
l'exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix i sota certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves
dades
perquè
siguin
transmesos
a
un
altre
responsable
del
tractament.
Pot revocar el consentiment que hagués prestat per determinades finalitats, sense que això afecti a la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades.
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Per exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional
d'identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l'apartat
d’aquest
document”
Qui
és
el
responsable
del
tractament
de
les
seves
dades”
Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades en http://www.agpd.es.
Llegit i conforme:
DADES DE L ‘ALUMNE
Nom:
Cognoms:
Data de naixement:
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR(A)
Nom:
Cognoms:
DNI:
Data:
Signatura del pare/mare o tutor(a):
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Odre de domiciliació de dèbit directe SEPA BASIC CORE
Referència de l’ordre de domiciliació: 00000000782147620150731 A complimentar pel deutor
Identificador del Creditor: ES32000F07083595
Nom del Creditor: Aula Balear, S.Coop.-Aula Balear
Adreça : Can Valero, 19
Codi Postal i població: 07011- Palma de Mallorca
Província, País : Illes Balears – Espanya

A complimentar
pel creditor

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació , el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per deure el
seu compte i a l'entitat per efectuar els rebuts en el seu compte seguint instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor
està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de
reemborsament haurà d’efectuar-se dins les vuit setmanes que segueixen a la data del carregament en compte.
Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

NOM i LLINATGES ALUMNE____________________________________________________CURS______
Nom del deutor/ Debtor’s name – D.N.I.
(Titular del compte de dèbit)

Adreça del deutor / Address of the debtor

Codi postal – Població - Província / Postal Code – City - Town
País del deutor
Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)/ Swift BIC (up to 8 or 11 characteres)

Número de compte - IBAN / Account number-IBAN
(A Espanya l’IBAN compte en 24 posicions començant sempre per ES)

Tipus de pagament

Recurrent

X

Data - Localitat (date - localitation in wich you are signing)
Firma/s del deutor/s

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT. UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE
DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA

Abans de signar aquest formulari, ha de llegir la informació bàsica sobre protecció de dades
inclosa al peu d'aquest moment.
Nom i llinatges de l’interessat:
Data:

Firma de l’interessat
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A complimentar
pel deutor

Informació bàsica sobre protecció de dades: El responsable del tractament és AULA BALEAR, S. Coop. Les seves dades seran
tractades per a l'atenció de la seva sol·licitud, la gestió docent i administrativa del centre i compliment de les nostres obligacions legals. La
legitimació del tractament és l'execució del contracte o mesures precontractuals associades a la matriculació de l'alumne, lleis vigents i els
nostres interessos legítims. No se cediran dades a tercers excepte obligació legal, quan sigui necessari per al desenvolupament de l'activitat
del Centre o el seu consentiment. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en la informació
addicional. Més informació sobre Protecció de Dades al document de política de privacitat que podrà consultar a la secretaria del centre així
com sol·licitar una còpia de la mateixa.
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