
 
AJUNTAMENT DE SERÒS  

 
 
                                                                                                 

FORMULARI DE MATRÍCULA PEL CURS 20     -20__     

 

 

DADES DE L’INFANT 

 

COGNOMS: __________________________________________________________ 

NOM: ______________________________ DNI/NIE: _________________________ 

ADREÇA: ____________________________________________________________ 

MUNICIPI: _______________________________ PROVÍNCIA: _________________ 

CODI POSTAL: ___________________________ 

NIVELL: P-1                 P-2 

TIPUS DE MATRÍCULA: Necessitats educatives especials           Ordinària  

TELÈFONS: __________________ / _________________ / ____________________ 

MAIL:   _______________________________________________________________                   

NÚM. COMPTE CORRENT: ______________________________________________ 

 

__________________________________________________ pare/mare o tutor legal 

del nen/a a dalt esmentat i amb DNI o passaport _____________________  comunica 

a la direcció de la llar d’infants municipal Quitxalla de Seròs  la voluntat que l’infant 

esmentat iniciï les classes al centre el curs 20____-20____.  

I perquè així consti, signo el present i adjunto una fotocòpia actualitzada del llibre de 

vacunes i un altra del núm. de compte corrent on vull que se m’adrecin les quotes. 

 

 

 

_______________, ___ d/d’____________ de 20____ 

 
 
 



Acord de cessió de drets d’imatge 
 
Aquest document estableix els termes per la cessió dels drets d’imatge de la persona 

fotografiada a la llar d’infants municipal Quitxalla de Seròs sobre les fotografies 

realitzades durant l’escolarització al centre. 

 

La  persona interessada cedeix a la llar d’infants municipal Quitxalla de Seròs els drets 

d’imatge relatius a les fotografies realitzades amb motiu d’activitats escolars i 

esdeveniments durant el curs, únicament pels fins i sota les condicions que es detallen 

a continuació: 

 
 Publicació, difusió, distribució, exhibició i reproducció, tant en paper com a la 

web de l’Ajuntament, amb finalitats de sensibilització en termes de gènere i 
sense ànim de lucre, sempre indicant els noms dels autors i les autores. 

 

El pare/mare o tutor legal del nen/a  esmentat dóna la seva conformitat: 
 

        Accepto la cessió d’imatges 
 

                       No accepto la cessió d’imatges 

             Accepto la cessió d’imatges per la web 

 Accepto que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en els 

espais de comunicació del centre (blocs i espais web del centre i 

revistes editades per aquest) amb la finalitat de desenvolupar l’activitat 

educativa 

Accepto que l’escola ho pot utilitzar en presentacions o en exposicions 

tant a dins com a fora del centre. 

 

 

__________,  ___ d/d’____________ de 20____ 

 

L’Ajuntament de Seròs és el responsable del tractament de les dades personals de l'usuari/a i li informa que aquestes dades seran 
tractades de conformitat amb allò disposat en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 
27 d'abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa es facilita la informació següent del tractament: Finalitat: acceptar les condicions legals de 
l’Ajuntament de Seròs. Legitimació: La legitimació es realitza a través del consentiment de l'interessat/ada. Terminis de Conservació: 
es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament; quan ja no sigui necessari se suprimiran amb les 
mesures de seguretat adequades per tal de garantir la pseudonimització de los dades o la destrucció total de les mateixes . 
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, llevat d'obligació legal. Drets: Podreu exercir els vostres drets 
d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades enviant un correu a ajuntament@seros.cat com també el dret a presentar una 
reclamació davant una autoritat de control (agpd.es i/o apdcat.cat).  
 
Aquest missatge i els seus arxius adjunts poden contenir informació confidencial i no està permesa la seva comunicació, reproducció o 
distribució. Si vostè no és el destinatari final, elimini'l i informi'ns per aquesta via. De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (GDPR), l'informem que les dades personals seran tractades sota 
la responsabilitat de l’Ajuntament de Seròs per a l'enviament de comunicacions sobre els serveis i es conservaran mentre hi hagi un 
interès mutu per a això i no seran cedides a tercers, llevat d'obligació legal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, 
supressió, limitació i oposició enviant un missatge a ajuntament@seros.cat i si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa 
vigent, pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control a www.agpd.es i/o www.apdcat.cat. 
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