FULL DE MATRÍCULA
CURS 2019-2020
DATA:_______________

NIVELL ON ES MATRICULA ______________

DADES DE L'ALUMNE/A

Nom i cognoms de l'alumne/a:
Data de naixement:
Localitat de naixement:

País de naixement :

Nacionalitat actual:
DNI:

SIP:

DADES DEL DOMICILI FAMILIAR

Adreça:
C.P:

Localitat:

Nom:
Cognoms:
DNI:

PARE- MARE

PARE - MARE

DADES DEL TUTOR/A

Telèfon casa:
Telèfon mòbil:

Nom:
Cognoms:
DNI:
Telèfon casa:
Telèfon mòbil:

Telèfon treball.

Telèfon treball

Correu electrònic:

Correu electrònic:

SI

MENJADOR

NO

ESCOLARITAT ANTERIOR
Centre

Adreça

Localitat

Telèfon

Curs

Nivell

DADES BANCÀRIES

Titular:
Entitat:
IBAN
E

Codi entitat

Codi sucursal

DC

Nº Compte

S

Abans de signar el full de matriculació, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es
presenta en el revers.

PROTECCIÓ DE DADES
En realitzar el procés de matriculació esteu atorgant de forma expressa i implícita el consentiment a que
l’Escola tracte la informació que ens faciliteu al llarg de tot aquest procés amb la finalitat de realitzar la gestió
administrativa i pedagògica del centre.
Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi haja una obligació legal. Teniu dret a obtenir
confirmació sobre si a l'Escola La Masia Coop. V. estem tractant les vostres dades personals i per tant teniu
dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les
dades ja no siguen necessàries.
Us informem de què l’Escola té designat un Delegat de Protecció de Dades davant el qual podeu acudir per a
resoldre qualsevol qüestió que necessiteu. Podreu contactar amb ell a través del següent correu electrònic
dpd@versis.es
Demanem la vostra autorització per oferir productes i serveis relacionats amb el què l’Escola considere que us
puga interessar a través del correu electrònic, SMS o aplicacions de missatgeria instantània.
SÍ
NO
Demanem la vostra autorització per a un ús pedagògic de les imatges realitzades en activitats lectives,
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en la pàgina web del centre i les xarxes
socials en les quals l'Escola puga estar present: (Twitter, Facebook, Instagram, etc.), filmacions destinades a
difusió educativa i fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu. (Reglament (UE) 2016/679 de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades)

SÍ
NO
Finalment, sol·licitem la vostra autorització per realitzar la cessió de les vostres dades de contacte a
l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) per a l'enviament d'informació sobre iniciatives proposades
per l'associació.
SÍ
NO
Informem també de què podreu revocar els diferents consentiments dirigint-vos mitjançant el correu
electrònic del nostre Delegat de Protecció de Dades, adjuntant un document que acredite la vostra identitat.

Data i Signatura

Signat ____________________

