FULL INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS
ESCOLA POMPEU FABRA 2019-2020
NOM
COGNOMS

CURS

DATA DE
NAIXEMENT
ADREÇA

LLOC DE
NAIXEMENT

MUNICIPI

C.P

TELÈFON

TELÈFON MÒBIL

ADREÇA ELECTRÒNICA
NOM DEL MARE/PARE/TUTOR/A

Anglès infantil (P3,P4,P5)
Anglès Cicle Inicial (1r,2n)
Capseta Mágica (P3,P4,P5)
Mecanografia
Ball Modern Inf.(P3,P4,P5)
Ball Modern Prim.(de 1r a 6è)

24€/mes
24€/mes
22€/mes
22€/mes
22€/mes
22€/mes

Per a totes les activitats cal aportar una fotocòpia de la tarja de l’Institut Català de la Salut i del DNI
del pare, mare, tutor/a que autoritzi l’infant a participar en les activitats extraescolars, com també
és molt recomanable el llibre de vacunes.
DADES MÈDIQUES (Omplir pel pare/mare/tutor)
Cal omplir aquest apartat amb deteniment, és important pels responsables de l’activitat i/o metge que
l’hagués d’atendre en cas d’urgència.
TÉ MALALTIA CRÒNICA?
PREN ALGUN MEDICAMENT?
TÉ ALGUNA AL·LÈRGIA?
PORTA LES VACUNES AL DIA?

QUINA/ES?
QUIN/S?
QUINA/ES?

DOSI/FREQÜÈNCIA?

En cas d’accident o malaltia on sigui necessària una intervenció quirúrgica urgent, autoritzo l’equip mèdic a
realitzar-la.
Per donar la meva conformitat signo la present autorització.
Signatura mare/pare/tutor.

Consentiment explícit
PARETS DEL VALLES, en data ..........................
EDUKIDSCHOOL S.L és el Responsable del Tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa
que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27
d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:
Finalitats del tractament:
Prestació de serveis de formació i manteniment de l'historial acadèmic de l'Interessat amb dades de salut de
l'alumne i l’enviament de comunicacions de serveis.
Enregistrament d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del Tractament per a ser
penjades en els murals interns del centre, així com la publicació en altres mitjans de comunicació del
Responsable incloses les xarxes socials del mateix.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del
tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per
garantir la destrucció total de les mateixes.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets que assisteixen l'Interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació i supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o oposició al seu
tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no
s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
EDUKIDSCHOOL S.L. C/ Anselm Clavé, 42 - 08100 MOLLET DEL VALLES (Barcelona). E-mail:
info@edukidschool.com
Si No Autoritzo els següents tractaments:
O O Participar de les activitats del Responsable.
O O Conservar dades de salut de l’alumne necessàries per un desenvolupament segur
de les activitats .
O O Rebre informació sobre les activitats del Responsable.
O O Enregistrament d'imatges i vídeos de les activitats per a ser penjades en els murals
interns del Centre, així com la publicació en anuaris, calendaris i altres mitjans de
comunicació del Responsable incloses les xarxes socials del mateix.
En/na ........................................................................................................... (nom i cognoms del
PARE/MARE/TUTOR amb DNI ...................................autoritzo a l’alumne/a abans anomenat/-da a realitzar
l’activitat(s) esmentada, consenteixo en els tractaments marcats afirmativament i em dono per assabentat de
les normes de convivència de les activitats per a aquest curs 2019-2020 i les accepto

Signatura pare/mare o tutor

