
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DEL CORREU ELECTRÒNIC

Benvolgudes famílies:

L’Escola  Baloo estableix la seva acció educativa conjuntament amb les famílies dels infants sobre una base de
coresponsabilitat, col·laboració i respecte per tal de garantir la coherència entre l’acció educativa que correspon
a les famílies i la que correspon a l’Escola en tant  que  centre educatiu.

En aquesta tasca educativa conjunta, la comunicació i el traspàs d’informació entre famílies i escola esdevé
bàsica per mantenir els nivells de relació necessaris.

L’Escola utilitza, entre altres, l’ús del correu electrònic com a mitjà per a enviar circulars, aviso i notes de forma
regular a les famílies. Per tant, us demanem que accediu a facilitar-nos les dades del vostre correu electrònic.

DADES DE L’ALUMNE/A I DEL PARES, MARES O TUTORS

Nom i cognom de l’alumne _______________________________________________________________

Nom i cognoms del pare/mare o tutor ___________________________________D.N.I _______________

Autoritzo l’ús de les adreces de correu electrònic per a les trameses d’ informacions i comunicats generals de 
l’Escola i de l’AMPA :   

SI      NO    (marcar  l’opció)

Adreça de correu electrònic on voleu rebre les informacions o comunicacions: (recordeu fer la 
lletra clara i entenedora)

Nom del pare/mare o tutor__________________________________________________________

Correu electrònic _________________________________________________________________

Nom del pare/mare o tutor  _________________________________________________________

Correu electrònic _________________________________________________________________

Barcelona ______ de ____________________de 20__

Signatura:

AVIS MOLT IMPORTANT: Aquesta autorització serà vàlida durant tota la vida escolar de l'alumne/a, si no hi ha
indicació en contra que s’haurà de comunicar per escrit a la direcció del centre.

Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes 
Responsable del tractament: Direcció de l’escola
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora
Legitimació: Missió d’interès públic
Destinataris:  A les administracions i  entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i
adolescents, serveis socials i protecció de la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria
de vigilància  del  compliment  de l  ’escolarització  obligatòria.  No cedirem les  vostres  dades  personals  a  tercers,  llevat
estiguem obligats per una llei o se’ns doni consentiment explícit del pare/ mare o tutor/a.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les ,oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
informació addicional a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/
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