Col·legi Sant Miquel
Missioners del Sagrat Cor
Rosselló, 175
08036 - Barcelona

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
_____________________________________________________________________
COGNOMS I NOM de l’alumne/a

En compliment amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (DOUE de 4 de maig), així com tota la
legislació que en cada moment la desenvolupi, l’informem que totes les dades de caràcter personal
facilitades per vostè, així com totes les dades que es demanin durant el desenvolupament del curs
escolar es conservaran por temps indefinit i seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers
del Col·legi Sant Miquel amb la finalitat de donar-li els serveis d’educació i la resta de serveis
complementaris i extraescolars que sol·liciti per a l’alumne/a.
En aquest sentit, vostè hi consent expressament i autoritza de manera voluntària que totes les seves
dades, incloses les dades de salut que es facilitin, siguin tractades pel centre escolar per donar
compliment a la finalitat indicada anteriorment, així com per remetre la informació relativa als
serveis d’ensenyament i activitats que poguessin prestar-se dins el centre escolar. Aquestes dades es
conservaran durant tota la vida escolar de l’alumne/a i després es conservarà l’expedient acadèmic
per imperatiu legal.
Les seves dades també podran ser tractades per les entitats financeres amb les que treballa el Centre
Escolar per tal d'efectuar els cobraments, per les companyies asseguradores que contracti el Centre
Escolar, per les empreses responsables d’activitats extraescolars i de serveis de menjador, i en
general quan sigui precís pel normal desenvolupament de l’activitat escolar es podran cedir a
aquelles entitats públiques i privades amb les que tingui concert o contracte regulador de
transferències d’informació sobre persones.
Obligatori marcar la casella:

□ Sí

□ No

Consento expressament i autoritzo el tractament de les meves dades personals per part del Col·legi
Sant Miquel: obligatori marcar la casella

□ Sí

□ No

En tot cas, l’informem que la negativa a facilitar les dades sol·licitades tindrà com a conseqüència la
impossibilitat de ser atès al nostre centre. També l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al Responsable: Col·legi Sant Miquel, C/ Rosselló, 175,
08036 Barcelona o enviant un correu electrònic a csm@csm.cat, adjuntant una còpia del seu
DNI/NIE/passaport per tal de poder identificar-lo correctament. Així mateix, l’informem que el col·legi ha
adoptat totes les mesures previstes en l’esmentat Reglament per garantir la confidencialitat i la seguretat de
les seves dades.

Barcelona, a_____ de/d’________________de 20____
Signatura del pare/mare o tutor/a.

______________________________________________________________________
(Indicar nom i cognoms)

DNI/NIE o núm. Passaport______________________________
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Col·legi Sant Miquel
Missioners del Sagrat Cor
Rosselló, 175
08036 - Barcelona

RECONEIXEMENT DEL CARÀCTER PROPI DEL CENTRE I PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
En/Na ____________________________________________________________________
(Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a que sol·licita plaça per al seu fill/a o pupil)

amb DNI/NIE/Passaport _______________________com a pare/mare/tutor/a de l’alumne/a
___________________________________________________________________________
(Nom i cognoms de l’alumne/a)

amb el present escrit,
SOL·LICITO plaça per al meu fill/filla en el Col·legi Sant Miquel perquè desitjo que hi rebi
l’educació definida en el seu caràcter propi, que conec i accepto d’acord amb el que preveu la
legislació vigent.
Igualment, expresso la meva voluntat de col·laborar amb la Direcció i el professorat i de participar
en la vida del Col·legi, en l’exercici dels drets que la Constitució i les lleis em reconeixen.
SOL·LICITO que el meu fill/filla participi en les activitats educatives complementàries
organitzades pel Col·legi Sant Miquel com una dimensió més del seu projecte educatiu i
realitzades en el marc de l’horari escolar, i col·laboraré en el finançament d’aquestes activitats
d’acord amb el que està establert en la legislació vigent.

Barcelona, a _______d’/de __________________ de 20____.

___________________________________________
(Signatura del pare, mare o tutor/a)
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