AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES
PERSONALS I DRETS D’IMATGE
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), els informem que les
dades perso-nals aportades en aquest formulari seran incorporades a un fitxer
automatitzat del qual és res-ponsable el Col·legi Episcopal de Lleida, amb la finalitat de
organitzar la formació acadèmica dels/les seus/seves alumnes, així com permetre el
funcionament intern i extern de l‘entitat com a entitat educativa. Així mateix, les seves dades
personals poden ser cedides a les Administracions Públiques en compliment de la
normativa vigent -Departament d’Ensenyament-.
Volem mantenir-lo/a informat/ada del tractament que realitzem de les seves dades
personals, garantint la protecció d'aquests d'acord amb la normativa vigent.
En qualsevol cas, té dret en qualsevol moment a accedir, rectificar, fer oposicions, o
cancel·lar les dades referents a la seva persona, incloses en el nostre fitxer sol·licitant els
impresos amb aquesta finalitat o per escrit dirigint-se al Col·legi Episcopal de Lleida amb
domicili al carrer Doctor Combelles, 38 de Lleida
En/Na
Amb DNI
Pare/mare/responsable de l’alumne/a
em dono per assabentat/ada i dono el consentiment per al tractament de dades que proposa el
Col·legi Episcopal de Lleida per al meu fill/filla.
DADES PERSONALS. Autoritzo a que les dades personals recollides en el moment de ma-tricular-se i totes aquelles facilitades per mi s’incorporin en un fitxer que el Col·legi Epis-copal
de Lleida manté amb la finalitat de gestionar la relació Col·legi-família-alumne/a.
DRETS D’IMATGE. Autoritzo a que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o documents videogràfics corresponents ales activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel Col·legi Episcopal i publicades a:
• Pàgina web del Centre o vinculades a la mateixa.
• Filmacions i emissions de televisió del Col·legi destinades a difusió pública no comercial
• Fotografies per a revistes o qualsevol mena de publicació de caire educatiu, divulgatiu o
esportiu relacionades amb el Col·legi Episcopal.
Lloc i data
Signatura del/la/s responsable/s

Doctor Combelles, 38
25003 Lleida
T.973 26 31 00
www.cepiscopal.org
cepiscopal@cepiscopal.org
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