Prats de la Carrera
C/ Anselm Clavé, 33 - 17200 Palafrugell
Tel. 972 30 02 04
pratsdelacarrera@vedruna.cat

DADES DE L'ALUMNE/A
NOM I COGNOMS:
DNI/Pas.:
COGNOM
2:
Data
naix.:

T.S.:
Població:

Població i Codi Postal:
Adreça:
Població i Codi Postal:
Llengua familiar:

Adreça electrònica:

SEXE (H/D):
Província:
ORDRE:
Telèfon mòbil:
Província:

DADES DEL PRIMER TUTOR
NOM i COGNOMS:
Data naix.:
Adreça:
Població i Codi Postal:
Telèfon mòbil:
Estudis:
Empresa:
Adreça electrònica:

Lloc naix.:

DNI/Pas.:
Província:

Telèfon fixe:
Professió:
Llengua habitual:

DADES DEL SEGON TUTOR
NOM i COGNOMS:
Data naix.:
Adreça:
Població i Codi Postal:
Telèfon mòbil:
Estudis:
Empresa:
Adreça electrònica:

Lloc naix.:

DNI/Pas.:
Província:

Telèfon fixe:
Professió:
Llengua habitual:

DADES MÈDIQUES
Al·lèrgies i reaccions adverses significatives:
Malalties cròniques:
Medicaments significatius:
Altres:
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1. Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA CORE
Referència de l'ordre de domiciliació: 1700250817571378520150924
La referència del mandat no pot excedir de 35 caràcters i només pot contenir caràcters: A-Z, a-z, 0-9+/-.

A emplenar pel creditor
Identificador del Creditor:
Dada facilitada per la seva entitat
Nom del Creditor:
Adreça:
Codi postal - Població:
Província - País:
A emplenar pel deutor
Nom del deutor/s:
(Titular del compte de càrrec)
Codi postal - Població:
Província - País del deutor:
Swift-BIC del banc deutor:
Número de compte - IBAN:
Tipus de pagament:
Data – Localitat:

ES27000R1700105H
Centre Prats de la Carrera
C/ Anselm Clavé, 33
17200 Palafrugell
Girona - Espanya

Pagament periòdic

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'orde de domiciliació, autoritzeu (A) el creditor a enviar ordres a la vostra entitat financera per
debitar càrrecs al vostre compte i (B) la vostra entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les
instruccions del creditor. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del
contracte subscrit amb aquesta. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de vuit setmanes
a partir de la data en què es va debitar en el vostre compte corrent.

_________________________
2. Amipa (Associació de mares i pares d’alumnes)
Alumne/a:

Curs:

Sí autoritzo a l’escola a donar les meves dades a l’AMIPA
No autoritzo a l’escola a donar les meves dades a l’AMPA

_________________________
3. AUTORITZACIÓ SORTIDES FORA DEL CENTRE DINS EL MUNICIPI DE PALAFRUGELL
Segons la normativa vigent per a totes aquelles activitats que es realitzen fora del centre cal
l’autorització escrita dels pares o tutors legals. És per això que us demanem que ompliu la butlleta
adjunta per tal d’autoritzar les sortides habituals dins del municipi de Palafrugell (sortides d’àrea,
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activitat d’Educació Física al Pavelló, sortides al teatre, etc.). Per les sortides de tot un dia fora del
municipi ja us trametrem l’imprès d’autorització juntament amb la informació de la sortida.
Sí autoritzo que el/la meu/va fill/a pugui fer sortides fora del centre dins el municipi de
Palafrugell.
No autoritzo que el/la meu/va fill/a pugui fer sortides fora del centre dins el municipi de
Palafrugell.

_____________________
4. AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES, PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DEL
MATERIAL QUE ELABORA:
Que la imatge del meu fill o filla i/o la seva veu pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents
a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i realitzades dins
o fora de les seves instal·lacions, publicades en (marqui amb una creu on correspongui):
1. Diferents espais dins les instal·lacions del centre, com són les aules, passadissos, sales d’usos
múltiples, etc., on es trobin panells informatius, plafons o mitjans similars.
Sí autoritzo
No autoritzo
2. Webs i blocs del centre, accessibles a través de la URL www.pratsdelacarrera.org
Sí autoritzo
No autoritzo
3. Xarxes socials: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Picassa i Vimeo.
Sí autoritzo
No autoritzo
4. Revistes o publicacions d’àmbit educatiu, digitals o en paper, editades pel centre.
Sí autoritzo
No autoritzo
5. Revistes o publicacions no editades pel centre, com poden ser diaris o revistes d’àmbit local o
nacional, o altres mitjans de comunicació com són la ràdio o la televisió.
Sí autoritzo
No autoritzo
6. Que els treballs i el material en general elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais
referits en l’apartat anterior amb la finalitat de desenvolupar i donar a conèixer l’activitat educativa.
Sí autoritzo
No autoritzo
7. Que en els espais referits en l’apartat anterior hi consti el nom i els cognoms de l’alumne o alumna,
l’edat o curs que imparteix i el nom del centre.
Sí autoritzo

No autoritzo
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_____________________
En/Na
...................................................................................................................................................................
................,
com a (PARE/MARE/7TUTOR) dóna la seva conformitat per tal que el seu fill/a es matriculi al CENTRE
CONCERTAT PRATS DE LA CARRERA per tal de seguir els estudis que li corresponen i DECLARA que
són certes les dades que fa constar en aquest document i manifesta haver estat informat del
Caràcter Propi del centre i de les característiques de les activitats educatives que s'hi realitzen com a
complement dels ensenyaments establerts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Col·legis Diocesans del Bisbat de Girona, centre Prats de la Carrera.
Finalitat: oferir ensenyaments d’educació secundària obligatòria.
Legitimació: les dades es tracten en el marc de la relació contractual per la prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD) i en compliment
d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: les dades es comuniquen a entitats bancàries a efectes de cobrament de quotes i a administracions públiques competents en
matèria d’ensenyament.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la
limitació del tractament adreçant-se a Col·legis Diocesans del Bisbat de Girona, centre Prats de la Carrera.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en el dors d’aquest document.

Palafrugell, .......... d .................................... de 2020
Signatura
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Informació detallada sobre tractament de dades personals
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Col·legis Diocesans del Bisbat de Girona, centre Prats de la Carrera (en endavant el Centre), CIF R1700105H, carrer Anselm Clavé, núm. 33,
de Palafrugell (CP 17200), Tel. +34 972300204, pratsdelacarrera@vedruna.cat. Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD)
per mitjà de dpd@pratsdelacarrera.org.
Amb quina finalitat tractem les dades personals?
El Centre registra les dades personals per deixar constància de la matrícula i, en base a això, prestar els serveis d’ensenyament d’educació
secundària obligatòria que heu sol·licitat. Les dades aportades i les que resultaran de l’activitat acadèmica serviran de base per a l’avaluació
d’aquesta activitat, la gestió de l’expedient acadèmic, la gestió administrativa, la planificació d’activitats i l’enviament d’informació.
Per al desenvolupament del procés acadèmic i d’aprenentatge es crearà un compte d’usuari vinculat a les dades de l’alumne amb la finalitat
de donar-lo d’alta als recursos i serveis d’internet Google Apps per a l’Educació, facilitats per l’empresa Google. Les utilitats d’aquests recursos
estan vinculades al treball acadèmic i a les finalitats pedagògiques vinculades al programa formatiu de la Fundació Vedruna. La creació d’un
compte vinculat al seu fill és necessari per a accedir a les eines docents necessàries per a facilitar-li la formació oportuna dins del pla docent
de l’entitat. Les dades es facilitaran a Google, Inc., que garanteix la seguretat de les mateixes, trobant-se inscrita a l’acord internacional
Privacy Shield.
La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa
responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris.
L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus
serveis o dels seus continguts.
Quant de temps conservarem les dades?
Les dades s’eliminaran quan deixin de ser necessàries per al compliment de la finalitat que hagi motivat la seva recollida. La informació més
rellevant, com ara l’acreditativa dels estudis realitzats, es conserva de forma permanent. S’eliminen regularment les dades que poden figurar
en documents auxiliars o de suport a mesures que deixen de ser necessaris per la finalitat que en va justificar la recollida.
En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que no revoca
aquest consentiment.
Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.
Per a la prestació de serveis educatius. Un cop admesos els nostres alumnes obtenen serveis educatius. La prestació de serveis a l’alumne
constitueix una relació de caràcter contractual (art. 6.1.b RGPD), amb obligacions de cada part: el dret de l’alumne a rebre una bona formació
i el dret i obligació del centre d’oferir-la.
En compliment d'obligacions legals (art. 6.1.c RGPD). La prestació del servei d’ensenyament determina que haguem d’efectuar diferents
tractaments de dades. En aquest sentit comuniquem dades dels alumnes a les administracions competents per als tràmits de reconeixement
i expedició dels títols corresponents als estudis impartits. També en compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a
l’administració tributària.
En base al consentiment (art. 6.1.a RGPD). Quan enviem informació de les nostres activitats o serveis, utilitzem dades de contacte amb el
consentiment explícit de la persona que la rebrà. Demanem el consentiment dels pares, mares o representants legals per autoritzar les
sortides escolars, drets d’imatges i cessió de dades a l’AMPA.
A qui es comuniquen les dades?
Les dades es comuniquen a diferents institucions, sempre per a finalitats explícites i únicament de manera proporcional, o sigui comunicant
exclusivament les dades imprescindibles per al compliment d’aquella finalitat. En compliment de normes legals es comuniquen a entitats
asseguradores i a entitats bancàries amb finalitat de cobrament.
Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Centre està tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a
saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que
s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. Les lleis reconeixen a les
persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar- ne
la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. La
supressió s’ha de fer de manera immediata quan el Centre tractava les dades únicament en base al consentiment de la persona interessada.
En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control
d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

www.pratsdelacarrera.org

Prats de la Carrera
C/ Anselm Clavé, 33 - 17200 Palafrugell
Tel. 972 30 02 04
pratsdelacarrera@vedruna.cat

Com es poden exercir o defensar els drets?
Mitjançant un escrit adreçat a Centre Prats de la Carrera, carrer Anselm Clavé, 33, de Palafrugell – CP 17200.
Mitjançant el formulari electrònic disponible a: https://www.pratsdelacarrera.org.
Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (www.apd.cat). Amb la mateixa finalitat, i també per rebre més informació o aclariments sobre el tractament de les dades
que portem a terme, es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) a la nostra adreça postal o bé enviant un missatge de
correu electrònic a l’adreça dpd@pratsdelacarrera.org
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