FITXA AFA

CURS ACADÈMIC 2019-20

Benvolgudes famílies,
Us preguem retorneu aquesta fitxa complimentada per tal d’actualitzar els
nostres arxius. Això ens permetrà contactar amb vosaltres durant el curs i
facilitar-vos informacions que poden ser del vostre interès.

És important que faciliteu el vostre e-mail per tal que us arribi tota la informació.
Curs de l’alumne:

Nom:

Cognoms:
Adreça:
Població:

CP:

Nombre del membres nucli familiar:
Alumnes del centre vinculats a la
unitat familiar (germans/es):

Nom i cognoms:

Curs

Nom i cognoms:

Curs

Nom i cognoms:

Curs

Telèfon fix:
Mòbil 1:

Pertany a:

Mòbil 2:

Pertany a:

E-mail: pare/mare/tutor

Signatura

Data

IMPORTANT!!! CAL LLIURAR EL FULL A L’ESCOLA (MIREIA) O A L’AFA (VICKY)
L’AFA és el Responsable del tractament de les dades personals facilitades per la família i s'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 d'abril de 2016
(GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals.:
Finalitat del tractament: mantenir una relació d’intercanvi d’informació amb la família.
Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
- Emissió de comunicacions per email o comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar
aquestes comunicacions.
- Tramitar les peticions que siguin realitzades per les famílies través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant el temps que l’alumne romangui al centre 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.
Drets que assisteixen a la família:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets: AFA L'ESTEL, Felip II, 54 08027 BARCELONA, lestelampa@gmail.com

