Institut Josep Serrat i Bonastre
Secretaria

SOBRE LA PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades personals i acadèmiques que ens proporcionin quedaran incorporades al fitxer
d’alumnes amb la finalitat de dur a terme aquelles gestions acadèmiques i administratives que
siguin necessàries per al manteniment de la relació entre l’alumne i/o la família i el centre.
Tanmateix l’informem que les seves dades, d’acord amb l’establert per la legislació vigent,
seran cedides a aquells ens públics a qui legalment s’hagin de cedir.
Així mateix, per la signatura del present document consent de forma expressa per tal que les
seves dades de salut que siguin estrictament necessàries s’utilitzin per al seguiment acadèmic.
També es podrà utilitzar l’adreça de correu electrònic i els números de telèfon que ens
proporcioni per informar-lo d’aquelles novetats i fets acadèmics que el puguin afectar.
La informació de caire acadèmic es subministrarà, en alguns casos, a través de l’intranet i dels
panells informatius de l’Institut.
Els alumnes majors d’edat que conviuen al domicili familiar i/o que depenen econòmicament
dels pares, consenten que, si els pares ho demanen, se’ls informi del seu rendiment acadèmic.
També consent per tal que es cedeixin a l’AMPA Serrat i Bonastre les dades identificatives que
estrictament siguin necessàries per a poder enviar-li informació sobre cursos i activitats, en el
cas de pagar la quota de soci.
Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través del
corresponent escrit dirigit al responsable de la Secretaria Acadèmica d’acord amb l’establert a
el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal.
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A: ............................................................................................
Assabentat (Signatura – Nom i cognoms de qui signa si no és el/la mateix/a alumne/a)

Barcelona ............................................
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Aquest formulari és còpia de l’original vigent dipositat en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la
Qualitat.
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