
ALTA ALUMNE

DADES ENTITAT:    SOCIETAT COOPERATIVA D’ENSENYAMENT MATA DE JONC    CIF: F07077241

ALUMNE:                                                                                             

EMAIL:                                                                                                   TELÈFON:  

ADREÇA:                              

REPRESENTANT LEGAL: DNI: 

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que es disposa en  el  Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la
Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent  informa-
ció  del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: SOCIETAT COOPERATIVA D’ENSENYAMENT MATA DE JONC; CIF: F07077241;  Domicili: C/ SON ESPAÑOLET Nº 49; C.P.:
07014, PALMA DE MALLORCA.  ILLES BALEARS  Adreça de correu electrònic:  secretaria@matadejonc.cat.  Telèfon: 971736677. Delegat
de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: Protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En SOCIETAT COOPERATIVA D’ENSENYAMENT MATA DE JONC tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de pres-
tar els serveis d'Educació contractats per vostè per al menor d'edat. Se l'informa que ha de proporcionar-nos dades de salut del seu fill
o representat relatiu a al·lèrgies. El Centre també pot tractar altres dades de salut del menor per a complir amb obligacions legals. Les
seves dades de caràcter personal també són tractades amb finalitats acadèmiques, administratives, comptables, fiscals i per a mante-
nir-lo informat de les activitats del Centre Educatiu mitjançant l'enviament de circulars i butlletins informatius. No s'elabora cap perfil
comercial a partir d'aquesta informació. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el servei de forma -
ció contractat, durant un termini de 5 anys a partir de La darrera contractació i/o pagament efectuat per vostè o durant el termini ne-
cessari per a complir amb les obligacions legals. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre si-
guin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabi -
litats nascudes del tractament.   

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és
part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals,  a més hem de tractar les seves dades per a complir una
obligació legal aplicable al responsable del tractament. En qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves
dades de caràcter personal amb una o diverses finalitats específiques de conformitat amb el que es disposa en el Reglament General
de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. A, B i C) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades
Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD). Resulta d'aplicació i base legal per al tractament de les seves dades de caràcter
personal la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa i altra normativa autonòmica aplicable.
Resulta també d'aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l'enviament d'informació
comercial mitjançant telecomunicacions. L'enviament d'informació comercial està basada en el consentiment que se li sol·licita sense
que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el servei de formació contractat. Existeix l'obligació de facilitar les dades
de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei sol·licitat. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder
enviar-li informació comercial.

DESTINATARIS:  Se l'informa que les dades del menor d'edat i les seves no es comunicaran a cap tercer aliè a l'Entitat, excepte
obligació  legal.  No  obstant  això  l'informem que  tercers  proveïdors  poden  tenir  accés  a  les  seves  dades  personals,  en  qualitat
d'encarregats de tractament, en el marc de la prestació d'un servei per a l'Entitat Responsable del Tractament. A més de l'anterior,
l'Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions
Públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers
països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. 

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les
dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les
finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les
seves  dades,  i  en  aquest  cas  únicament  les  conservarem per  a  l'exercici  o  defensa  de  reclamacions.  Així  mateix,  i  per  motius
relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva
informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui
tècnicament possible, l'interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar
aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document
acreditatiu de la seva identitat (DNI), a l'adreça de SOCIETAT COOPERATIVA DE ENSENYAMENT MATA DE JONC. Vostè té dret a presentar
una Reclamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de
Caràcter Personal: el propi interessat.

      Seleccionant aquesta opció vostè accepta l'ús i publicació de les imatges del menor en els perfils de xarxes socials
de (FACEBOOK/TWITTER/ INSTAGRAM) i en la Web de l'Entitat. La present autorització té caràcter gratuït, sense dret a
reclamar cap quantitat en concepte d'utilització de drets d'imatge o model o qualsevol altre tipus de concepte.     

    Seleccionant aquesta opció vostè accepta l'ús i publicació de les imatges, l'enregistrament i difusió de les veus,
imatges i filmacions realitzades durant o per a classes, activitats, projectes etc., organitzades per SOCIETAT COOPERA-
TIVA DE ENSENYAMENT MATA DE JONC.

     Seleccionant aquesta opció vostè accepta que li mantinguem informat de qualsevol servei, no inclosos en els ser-
veis propis del Centre, que pugui oferir o prestar SOCIETAT COOPERATIVA DE ENSENYAMENT MATA DE JONC. actual-
ment o en el Futur.
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NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE

NOM I COGNOMS SIGNATURA DATA

Pare

Mare

CONSENTIMENT ÚS DE TICS

DATOS ENTITAT:    SOCIETAT COOPERATIVA DE ENSENYAMENT MATA DE JONC    NIF/CIF:  F07077241

ALUMNE:                                                                                    NIF:

EMAIL:                                                                                        TELÈFON:     

ADREÇA:                           

REPRESENTANT LEGAL: DNI:

El pare/mare o Tutor Legal en l'exercici  de la pàtria potestat autoritza de manera expressa al Centre
Educatiu SOCIETAT COOPERATIVA D’ENSENYAMENT MATA DE JONC a prestar formació mitjançant l'ús TIC i
de Serveis de la Societat de la Informació. Per a la prestació d'aquesta formació el Centre Educatiu SOCI -
ETAT COOPERATIVA D’ENSENYAMENT MATA DE JONC haurà de permetre i gestionar l'accés per part del
menor d'edat a l'entorn d'Internet amb l'accés corresponent a serveis de la societat de la informació.

El  pare/mare  o  Tutor  Legal  autoritza  expressament,  al  Centre  Educatiu  SOCIETAT COOPERATIVA
D’ENSENYAMENT MATA DE JONC, al fet que l'Alumne menor d'edat pugui accedir a Internet i a serveis  de
la societat de la informació en l'àmbit de l'activitat educacional que presta SOCIETAT COOPERATIVA DE
ENSENYAMENT MATA DE JONC. De manera específica el Pare/Mare o Tutor Legal  autoritza que el menor
d'edat pugui accedir  a: 

1- Moodle
2- G Suite

Aquesta autorització del pare/mare  o Tutor Legal  al Centre Educatiu MATA DE JONC es realitza de
conformitat amb el que es disposa en l'art.  8 RGPD UE 679/2016 en relació a l'article 6 del citat regla-
ment i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD).

De conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre,
(LOPDPGDD)  se  li  facilita  la  següent  informació  de  protecció  de  dades:  Responsable:  SOCIETAT  COOPERATIVA
D’ENSENYAMENT  MATA  DE  JONC;  CIF:  F07077241;   Domicili:  C/  SON ESPAÑOLET Nº  49;  C.P.:  07014,  PALMA  DE
MALLORCA. ILLES BALEARS. Telèfon: 971736677. Adreça de correu electrònic: secretaria@matadejonc.cat. FINALITAT:
En SOCIETAT COOPERATIVA D’ENSENYAMENT MATA DE JONC tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de
complir amb les obligacions legals per a prestar formació mitjançant l'ús TIC i l'accés a Serveis de Societat  de les In -
formació. Per a la prestació d'aquesta formació, el Centre Educatiu MATA DE JONC haurà de permetre l'accés al menor
d'edat a l'entorn d'Internet amb l'accés corresponent  a serveis de la societat de la informació. SOCIETAT COOPERATI -
VA D’ENSENYAMENT MATA DE JONC també pot tractar altres dades de vostè o del menor per a complir amb obligaci -
ons legals. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot
cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tracta-
ment. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el compliment d'una obliga-
ció legal i en el seu consentiment, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1.A i C) i la
Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). DESTINATARIS: Les dades se cediran a aquells proveïdors que
resultin necessaris  per a la gestió dels serveis educatius de societat de la informació proporcionats pel  centre. No hi
ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d'adequació, garanties, normes corpo-
ratives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supres-
sió, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les seves dades així com a no ser objecte de decisions basades
únicament en el tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal. Vostè té dret a presentar una Re-
clamació davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).
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NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE

NOM I COGNOMS SIGNATURA DATA

Pare

Mare
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