Escoleta d’ Educació Infantil
BENIRRÀS
Codi 07014511
Ajuntament St.Joan de Labritja

FORMULARI DE SOL·LICITUD D'ALTA D'USUARIS DE LA WEB DE LA ESCOLETA BENIRRÀS
(INTRODUÏU LES DADES EN MAJÚSCULES)
Sol·licito ser donat d’alta com a usuari o usuària del web de la nostra escoleta, i amb aquest motiu empleno
aquest formulari.

Dades personals del sol·licitant
Congnoms
Nom
DNI/NIE/PASSAPORT
Pare/ Mare del nen/e
Nivell que cursa

Dades de registre
E-mail

Un cop lliurat aquest imprès a la direcció de l’escoleta,rebreu en uns dies, un e-mail de confirmació de la
vostra sol·licitud amb el vostre nom d’usuari i contrasenya.
Em comprometo a fer un bon ús dels serveis sol·licitats. Entenc i accepto que l’incompliment d’aquestes
normes pot donar lloc a la baixa del servei sense previ avis.
Sant Joan de Labritja,

de/d’

de 20

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 poder tenir accés a la web de la escoleta.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre el seu fill/a estigui en la escoleta.
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

