
 
 
 

ALTA SERVEIS 
PC05.R6.V7 

 
 

 
LLINATGES I NOM ALUMNE  
CURS  

 

Jo, pare/mare/tutor/a _______________________________________________________, amb DNI 

_____________, dono d’alta del servei de: 

 MENJADOR  (Marcar els dies que l’alumne/a es quedarà al menjador, mínim tres dies) 

 

        Dilluns         Dimarts  Dimecres Dijous  Divendres 

             

 MATINET 

 

 

 

 

Campos, a _____ de _________________ de 20__     

Signatura: 

 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable del tractament: Col·legi Fra Joan Ballester. Dades de contacte: carrer Pare 
Alzina, s/n, 07630 Campos, Illes Balears. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@fcdm.es Finalitats dels tractaments: 
al centre educatiu es tractem les dades personals dels interessats, amb la finalitat de realitzar una correcta gestió i funcions  educativa i 
orientadora en els termes de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, una adequada organització i prestació dels diferents serveis i 
activitats que són desenvolupades pel centre, així com per a la difusió de les nostres activitats. Les dades relatives a la salut, ideologia, religió, 
creences, origen racial del seu fill / a o unitat fa-miliar que vostès o el seu fill / a posen al nostre coneixement són facilitades de forma voluntària 
i expressament s'autoritza a el Centre per al seu tractament. Conservació de les dades: les dades personals recollides durant el curs, seran 
conservades mentre existeixi una obligació legal que així ho exigeixi. Les imatges personals recollides amb el consentiment dels interessats, 
seran custodiades mentre no es sol·liciti la seva supressió o el responsable resolgui la seva supressió, atès que la finalitat per a la qual van ser 
preses, ha expirat; Legitimació dels tractaments: les bases legals per al tractament de les dades personals, són el desenvolupament d’una 
missió en interès públic, l'execució de un contracte, l’interès legítim del responsable, la salvaguarda de la salut dels alumnes, el compliment 
d’obligacions legals pel centre i el consentiment dels interessats en alguns apartats. El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, si 
bé no amb efectes retroactius; llevat que s'indiqui el contrari en els formularis de recollida, totes les dades sol·licitades són obligatoris, sinó són 
completades, el document podria no ser vàlid; Destinataris de cessions: en aquells supòsits previstos per la legislació vigent aplicable a 
l'activitat de centre; en altres supòsits previstos en la normativa encara que no tingui relació directa amb l’activitat del centre;  A les companyies 
d'as-segurances contractades, quan sigui necessari,  a les entitats bancàries per a la gestió de cobra-ments i en aquells casos en què sigui 
necessari per a la salvaguarda de la salut dels alumnes; Transferències internacionals: No estan previstes. Drets dels interessats: els 
interessats, podran exercitar exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de el tractament, en els termes i 
supòsits previstos en la normativa estatal i europea en matèria de protecció de dades, mitjançant sol·licitud escrita i signada, presentada o 
dirigida a la seu social el centre indicada més amunt o bé enviant-la a la adreça electrònica dpd@fcdm.es. L'interessat pot presentar una 
reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. 

 

Data alta servei: 

Data baixa servei: 


