INS TERRES DE PONENT DE MOLLERUSSA --- Autoritzacions-

DADES PERSONALS :
Nom Alumne/a

Cognoms

Data naixement

DNI / NIE

Adreça
Municipi

C Postal

Email pares

Telèfon fix

Nom pare

mòbil

Nom mare

mòbil

AUTORITZACIONS QUE CAL SIGNAR:
En/Na .......................................................................................................... Com pare/mare o tutor/a de l’alumne/a que
consta en aquest full, autoritzo:
1. Que assisteixi a les activitats pedagògiques i extraescolars que l’INS Terres de Ponent té previst realitzar
dins i fora del recinte escolar (Mollerussa i rodalies) mentre hi estigui matriculat, fent extensiva aquesta
autorització i delegant la potestat del nen/a en el professor/a del grup pel que fa a les decisions
mèdicoquirúrgiques que fos convenient d’aplicar en cas d’urgència i sota la pertinent direcció facultativa.
Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat aquell professorat i personal del centre que, de manera
voluntària i per necessitat, s’avé a portar alumnat en els seus vehicles particulars.
2. Que la seva imatge pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a activitats del centre i
publicades en:
 Les pàgines web del centre o altres de caire educatiu.
 Filmacions destinades a la difusió educativa i no comercial.
 Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit local, institucional o educatiu.
3. A fer el lliurament de notes de manera telemàtica i a utilitzar la plataforma d'intercanvi d'informació.
4. A enviar informació mitjançant el correu electrònic o aplicatius telemàtics amb la finalitat de facilitar el
seguiment de l'alumnat. També que l'alumnat tingui un correu sota els dominis terresdeponent.cat i
insterresdeponent.cat (GSUITE i OFFICE).
5. A donar validesa a les autoritzacions virtuals fetes amb els aplicatius de comunicació família-escola per
acceptar o rebutjar la participació a activitats i sortides. També s'accepten les mateixes consideracions
descrites al punt 1 referides a les decisions i a les responsabilitats.
Donant la meva conformitat signo aquest full.
A ............................................................... el................. de............................................. de 20....

Firma
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”dades generals d’alumnat i famílies” propietat de l’INS Terres de Ponent. La finalitat del fitxer és la
de gestionar la informació necessària per al normal funcionament del centre.
Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reglament de Desenvolupament de la LOPD
(Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), i es prendran les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el
tractament o l'accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers.
Així mateix, us comuniquem que les vostres dades no seran cedides a cap altre organisme, en tot cas serviran per complementar el programa de gestió
acadèmica i administrativa “SAGA” propietat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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