E.I.Benirràs

Codi 0701451
Ajuntament de Sant Joan de Labritja

AUTORITZACIONS PER A SORTIDES ESCOLARS
Municipi

Nom de la Escoleta
SALIDAS PREVISTAS

Lloc:

Data:

Lloc:

Data:

Lloc:

Data:

Lloc:

Data:
AUTORITZACIÓN

Jo __________________________________________, amb DNI/NIE
_________________________
pare/mare o representant legal de ________________________________________, dono
la meva autoritzacióper que el nen/nena formi part de les sortides organitzades des de el
equip educatiu durant el horari habitual de asistència a la Escoleta.

Lloc i data __________________, ______/_______/_______

Llegir i marcar la casella si està d'acord

Signo que estic d'acord i he llegit el RGPD

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), aquesta Administració li informa que les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol·licitud
seran incorporats i tractats de forma segura i confidencial en els corresponents fitxers. La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici per part d'aquesta Administració
de les funcions i competències atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i qualsevol altra actuació que es derivi de les relacions jurídic-administratives
dutes a terme en aquesta Administració i de les quals vostè sigui titular; així com la formació i manteniment dels propis fitxers. No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració. Identitat: Ajuntament de Sant Joan de Labritja. - CIF:
P0705000H Dir. postal: Pl. de l’Ajuntament, 1. Sant Joan de Labritja. 07810 Eivissa (Illes Balears). Telèfon: 971 33 30 03 / 971 33 32 18 / Correu elect: info@santjoandelabritja.com
Delegat de Protecció de Dades: Contacte DPD.: dpd@santjoandelabritja.com
L'Ajuntament de Sant Joan de Labritja tractarà la informació que faciliten les persones interessades a fi de la gestió de les sortides de la Escoleta.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre el seu fill/a estigui en la escoleta o que el pare/mare o tutor legal ho demani.
Aquestes dades no seran comunicats a cap tercer sense l'autorització del pare / mare o tutor legal.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
- Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja està tractant dades personals que els concerneixin, o no.
-Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre
altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
- En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conserven per a l'exercici
o la defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L ‘Ajuntament de Sant Joan
de Labritja deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions

Vènda de Bernirràs 144 - Sant Miquel de Balansat - Sant Joan de Labritja
Telf / Fax 971 33 31 02 - Mov. 607751175 - eibenirras@gmail.com - www.escoletabenirras.com

