de 2016, a qualsevol moment l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació,
limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició de les seves dades de caràcter
personal, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, a AFA Els Pinetons Avda.
Catalunya, 16, 08391, Ripollet.

Autoritzo
AUTORITZACIONS
Empleneu les dades personals i marqueu amb una creu les autoritzacions que creieu
oportunes. La primera autorització és imprescindible perquè els vostre fill/a participi a les
activitats organitzades per l'AFA els Pinetons. La segona autorització per participar a les
activitats fora del recinte de l'escola. La tercera és per la protecció de dades de caràcter
personal. La quarta és una autorització per registrar i publicar imatges i la darrera per a sortir
sol/a. És imprescindible la signatura perquè aquestes autoritzacions tinguin validesa.
En/na __________________________________________________________
amb DNI ________________________________
Pare/ mare / tutor/ tutora de_________________________________________

Assistir a les activitats gestionades per l'AFA els Pinetons, així com l'AFA els Pinetons també
es fa responsable de tot el que pugui passar durant el seu funcionament Aquesta autorització
es fa extensiva a les decisions mèdiques que calgués prendre en cas d'accident o malaltia.
Autoritzo

No autoritzo

L'AFA de l'escola els pinetons disposa d'espais de comunicació i difusió, inclosos els espais
web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les activitats escolars,
complementaries i extraescolars.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup,
alumnes que fan les activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i
està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i la pròpia imatge, la direcció d'aquest AFA demana el consentiment als
pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i
siguin clarament identificables.

Autoritzo
No autoritzo

Assistir a les activitats que es duguin a terme fora del recinte de l'escola: piscina, excursions,
acampades, pernoctacions.
Autoritzo

Sortir sol/a de l'escola (a partir de quart poden marxar sols de les activitats organitzades per
l'AFA els Pinetons)

No autoritzo
Autoritzo
Autoritzo que les dades personals siguin incorporades en un fitxer propietat de AFA Els
Pinetons amb la finalitat de prestar els seus serveis. L’AFA Els Pinetons només tractarà les
dades per tal de prestar els serveis abans esmentats i no els aplicarà o utilitzarà amb un altre
objectiu. També es compromet a guardar secret professional sobre les dades que tingui
coneixement, mantenint confidencialitat dels mateixos. En virtut del que es disposa en el
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril

No autoritzo

Signatura del Pare/ mare / tutor/ tutora:

