
NOM DEL CENTRE

Nom i cognoms del alumne

Curs alumne 1

Nom i cognoms del tutor

E-mail tutor

Firma del titular

Curs escolar

SOL-LICITUD ACCÉS
APLICACIÓ INFORMÁTICA

DNI tutor

WEB SCOLAREST

http://iara.eurest.es/scolarest/web/ APP móvil: Google Play/App Store, buscar Scolarest  Digital 

Per accedir al web cal haver lliurat la sol·licitud signada al responsable de Scolarest del centr. 
Adjuntar fotocòpia del DNI juntament amb aquesta sol·licitud.

Nom i cognoms del alumne

Curs alumne 2

LLIURAR AL RESPONSABLE DE Scolarest DEL CENTRE EDUCATIU 

De  conformitat amb el que estableixel Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al  sistema de tractament titularitat de EUREST COLECTIVIDADES,  SLU,
EUREST
CATALUNYA, SLU, EUREST EUSKADI, SLU amb CIFB-80.267.420 B-58.062.027, B-95.682.696 i domicili social situat a Madrid, carrer Pni eda de Sant Josep 98, planta 1ª - C.P. 28.054; Sant Just Desvern (Barcelona), Carrer Frederic 
Mompou 5,  planta 5a - C.P. 08.960; Derio (Biscaia), Polígon Ugaldeguren 1-7 - C.P. 48.160 amb la finalitat de la gestió del control d'accés ales instal·lacions indicades en el present document. En compliment amb lanormativa 
vigent, Scolarest informa que  les dades personals proporcionades s'utilitzaran  per donar-los d'alta a la web/app de Scolarest i puguin accedir-hi i accedir a lainformació que es  conté i seran  conservades durant un anyi / o per a 
possibles responsabilitats legals.
Les dades decontacte  del delegat de protecció de dades són les següents:gdpr@compass-group.es
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi  una obligació legal.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no  han estat modificades, que vostè es compromet a notific ar-nos qualsevol variació i que tenim el  consentiment per a utilitzar pera la finalitat esmentada.
Scolarest informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada d'acord amb la finalitat i consentiment, i es compromet aadoptar totes les mesures 
raonables perquè  aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes o vostè ho sol·liciti.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de l es seves dades de caràcter personal, així com retirar o limitar el consentiment prestat per al tractament dels 
mateixos,  dirigint la seva petició a l'adreçapostal indicada anteriorment o al correu electrònic gdpr@compass-group.es amb la referència drets PDCP i adjuntant còpia del DNI. En el cas de sol·licitar limitació detractament 
deles seves dades, es  conservaran  i  s'utilitzaran  exclusivament per al'exercici o la defensa dereclamacions. També podrà reclamar davant l'Autori tat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es) o la 
que consideri oportuna.

Telèfon tutor

Atès que el dret de la pròpia imatge està reconeguda en l'article 18.1 de la constitució regulat per la llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a 

l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Eurest Catalunya, S.L demana el consentiment legal, per poder publicar 

Fotografies on apareguin els alumnes de menjador, on aquests siguin clarament identificables.

AUTORITZO      SI                         NO

Pugui aparèixer en les fotografies corresponents a les activitats realitzades al  menjador,  així com en les publicacions, web, exposicions en 

què es faci referència a l'activitat desenvolupada.

http://iara.eurest.es/scolarest/web/
mailto:gdpr@compass-group.es
mailto:gdpr@compass-group.esambla

