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MATRICULACIÓ 2021/2022

En/na .................................................................................., amb DNI ................................ com a mare/pare/ o
tutor legal de alumne/a.........................................................

MANIFESTO: SOBRE ELS DRETS D'IMATGE:

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (adreça o adreces web), on
informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementaries i extraescolars.En aquests espais es
poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats
esmentades.

PATRONAT ESCOLES BRESSOL DE VILASSAR DE MAR és el Responsable del tractament de les dades
personals de l’Interessat i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposen les
normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016
(GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a
l’honor, intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, per la qual cosa se li facilita la següent informació
del tractament:

Fi del tractament: Captació i gravació d’imatges o vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del
tractament per a donar publicitat de les mateixes en els mitjans de comunicació. En cap cas es publicarà el
nom de l’Interessat.
Legitimació: El tractament de les seves dades personals inclosa les imatges està basat en el consentiment
que ha de prestar l’interessat mitjançant la signatura del present document.
Criteris de conservació de les dades: Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la
finalitat del tractament o llevat que l’interessat hagi revocat el seu consentiment. Posteriorment, es
conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures
tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a
la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a
responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva
d’aquestes dades.
Comunicació de les dades: L’interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la
casella corresponent de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents
categories de destinataris:

SI NO AUTORITZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES

Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable (web’s,
blogs, xarxes socials, publiciacions internes,etc)

Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable (revistes
del sector, premsa, etc)

Reportatge gràfic evolutiu i material intern de l'escola
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MANIFESTO: SOBRE L'ACCÉS DEL CDIAP A LES AULES:
Que AUTORITZO a que l'equip de psicòlegs, fisioterapeutes, neuropediatria i treballadora social del Centre
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), tingui accés a l'aula on assisteix el meu fill/a a fi de
vetllar conjuntament amb la resta de professionals de l'escola bressol pel correcte desenvolupament dels
infants.
 Sí  No

MANIFESTO: SOBRE ASSISTÈNCIA SANITÀRIA:
Que AUTORITZO al personal de l'Escola Bressol
En cas d'accident o malaltia greu del meu fill/a, a traslladar-lo al servei d'urgències previ avís als pares o
tutors o en el cas que no es localitzin els tutors, a traslladar-lo igualment si és urgent i necessari
 Sí  No
2. Donar-li l'antitèrmic en cas que agafi febre i no em localitzeu. Nom
antitèrmic :............................................
 Sí  No

MANIFESTO: SOBRE PETITES SORTIDES:
Que AUTORITZO al meu fill/a perquè assisteixi a les sortides per l’entorn.
 Sí  No

MANIFESTO: SOBRE COBRAMENT DE LES QUOTES:
Que AUTORITZO Accepto les normes que regeixen l'escola i em comprometo a complir-les i també
l'ordenança fiscal municipal que determina les quotes mensuals i les del serveis. Així com també em
comprometo al pagament del rebuts corresponents.

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA DE L'INFANT
Agraírem que ompliu les dades que us demanem en el cas que vingui a recollir el vostre fill/a una persona
diferent a l'habitual. En el cas que no la coneguem, li demanarem el DNI.
Si us plau, anoteu nom i cognoms, DNI i parentesc amb l'infant.
Gràcies per la vostra col·laboració.
En/na ..................................................................... com a mare/pare/ o tutor legal amb DNI....................... ..
Autoritzo a les següents persones a que puguin recollir al meu fill/a ........................................., de l'Escola
Bressol Municipal.
Nom i cognoms de les persones + DNI + grau de parentesc amb l'infant.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

I perquè així consti, signo aquest document. Vilassar de Mar, ........... de .................................. de 2021
Signatura

Les dades que vostès ens proporcionen a través d'aquest formulari seran introduïdes en un fitxer propietat del Patronat Escoles Bressol Vilassar de Mar amb la finalitat de tramitar i
gestionar la preinscripció, matrícula i tot el que se'n derivi de les escoles bressol. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament pel compliment d'obligacions legalment
establertes i per la gestió de la preinscripció i matrícula. En qualsevol cas, i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, vostè pot exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se a l'escola bressol.
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AUTORITZACIÓ D'ENVIAMENT DE COMUNICATS PER CORREU ELECTRÒNIC

Benvolguts pares i mares: a fi d'agilitzar les comunicacions entre l'escola bressol i vosaltres, per aprofitar la
rapidesa que ens ofereixen les noves tecnologies, i també per a contribuir amb un petit gra de sorra a fer el
món una mica més net i sostenible, us passem aquesta circular per recollir les vostres adreces de correu
electrònic.
És per això que, per complir amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal i el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre mitjançant el qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, us demanen que complimenteu els
següents formularis, que ens autoritzen a enviar-vos aquestes notificacions i circulars a les adreces de
correu electrònic que ens indiqueu.

En/na .................................................... com a mare/pare/o tutor legal amb DNI ............................ i correu

electrònic........................................................................................................................................................

AUTORITZO l’enviament de comunicacions informatives sobre activitats de l’Escola i de l’Ajuntament,
en els termes exposats anteriorment.

NO AUTORITZO l’enviament de comunicacions informatives sobre activitats de l’Escola i de
l’Ajuntament, en els termes exposats anteriorment.

AUTORITZO l’enviament de comunicacions informatives de l’AMPA de l’escola.

NO AUTORITZO l’enviament de comunicacions informatives de l’AMPA de l’escola.

En/na .................................................... com a mare/pare/o tutor legal amb DNI ............................ i correu

electrònic........................................................................................................................................................

AUTORITZO l’enviament de comunicacions informatives sobre activitats de l’Escola i de l’Ajuntament,
en els termes exposats anteriorment.

NO AUTORITZO l’enviament de comunicacions informatives sobre activitats de l’Escola i de
l’Ajuntament, en els termes exposats anteriorment.

AUTORITZO l’enviament de comunicacions informatives de l’AMPA de l’escola.

NO AUTORITZO l’enviament de comunicacions informatives de l’AMPA de l’escola.

I perquè així consti, signo aquest document. Vilassar de Mar, ........... de .................................. de 2021
Signatura
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PATRONAT ESCOLES BRESSOL DE VILASSAR DE MAR és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat (pare /
mare / tutor legal) i el/lamenor, i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives
vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: prestació de serveis de formació i manteniment de l’historial acadèmic del menor matriculat i que pot incloure
dades de salut de l’alumne/a.

Base de legitimació: la base de legitimació del tractament de les dades del menor matriculat, incloses les dades de salut, es basa en
la formalització de la inscripció per part del seu pare/mare/tutor legal, necessària per a la prestació dels serveis educatius. En el
supòsit que no ens faciliti les seves dades, no podrem prestar aquest servei.
Informem que utilitzem habitualment mitjans electrònics (REMIND) com a via de comunicació amb el pare/mare/tutor legal, amb la
finalitat de mantenir una comunicació sobre el desenvolupament de l’activitat del menor. Fem l’observació, que els servidors de
l’aplicació REMIND es troben als EUA per la qual cosa implicaria una transferència internacional de dades. L’usuari al descarregar-se
aquesta aplicació ja accepta la política de privacitat de REMIND. No obstant això, en compliment de la normativa de protecció de
dades necessitem el seu consentiment explícit per poder enviar comunicacions per aquest mitjà, el qual pot revocar en qualsevol
moment enviant la seva sol·licitud al correu electrònic A8069967@xtec.cat

Criteris de conservació de les dades: les dades personals seran conservades mentre duri la relació establerta i una vegada
finalitzada aquesta, es conservaran degudament bloquejades sobre la base dels terminis legals de conservació que determina la
normativa sanitària. Posteriorment, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les
dades o la destrucció total d’aquestes.

Comunicació de les dades: les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte en els supòsits d’obligació legal o interès
vital de l’interessat. Finalment, podran ser facilitades a prestadors vinculats al Responsable que actuen com a Encarregats del
Tractament.

Drets que assisteixen a 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 (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa
vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

PATRONAT ESCOLES BRESSOL DE VILASSAR DE MAR. Av. Eduard Ferrés, 168 - 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). Email:
A8069967@xtec.cat

Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del seu
representant legal.

L’Interessat i si escau, el seu Representant legal, queden informats i consenten el tractament de les seves dades en els termes exposats
anteriorment:


