Institut Antoni Pous i Argila

Autoritzacions alumnes batxillerat i Cicles menors d’edat
Curs: 2019 / 2020
El/La senyor/a ___________________________________________________com a pare/mare/tutor
de l'alumne/a _____________________________________________________________________
del curs ____________ de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu,
Heu de marcar amb una creu la casella corresponent:

Autorització per a totes les sortides organitzades pel centre
Aquesta autorització és per a totes les sortides organitzades pel centre, aprovades pel Consell
Escolar i previstes pel curs 2019/2020. Així com totes aquelles noves activitats que es plantegin a
l'equip directiu i siguin aprovades pel Consell Escolar pel seu interès curricular:
Autoritzo i sol·licito que el meu/va fill/a assisteixi a les sortides, organitzades per l'Institut,
durant l'any acadèmic 2019/2020

Autorització per sortir del centre
Autoritzo i sol·licito que el/la meu/va fill/a pugui sortir del centre pels motius següents:
1. Degut a la supressió de les classes causada per les condicions meteorològiques adverses
2. Quan sigui hora d'esbarjo
3. A les últimes hores de la jornada escolar si no hi ha classe
4. Quan es trobi malament, sempre amb avís telefònic per part del centre
Observacions:

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu
Finalitat: Autorització per realitzar sortides i activitats fora centre..
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centresdepartament.html o http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personalcentres-departament.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals.

Manlleu, ………… d ……………………… de 20………
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Tel. 93 851 37 05
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Ies-antoni-pous@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ies-antoni-pous

Signatura dels pares/tutors/es

Institut Antoni Pous i Argila

Cessió de dades a l'AMPA
Autoritzo a l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu a cedir les dades personals, Inclosa
l'adreça del correu electrònic a l'Associació de Mares i Pares del centre amb la finalitat de poder
gestionar les activitats que l’Associació realitza al llarg del curs.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu
Finalitat: Autorització per enviar informació i organitzar activitats.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centresdepartament.html o http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personalcentres-departament.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals.

Manlleu, …… d………...…………….de 20…….…
Signatura dels pares/tutors/es

