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MATRICULA A L´ESCOLETA DE L'AJUNTAMENT

 
 
Inca, en data ..........................
AJUNTAMENT D´INCA és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes
dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016
(GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del
tractament:
 
 
Legitimació i fins del tractament:
Per interès legítim del Responsable: Prestació dels serveis necessaris per a la gestió de matrícules i inscripcions a la
Escoleta de AJUNTAMENT D´INCA, així com de la relació d’atenció al menor durant la seva estada a l´escoleta.
Comunicacions a l´interessat per correu electrònic o altres mitjans. Gestió administrativa dels familiars/tutors. Gestió de
dades de salut per interès vital de l’interessat.
Per Consentiment de l’interessat: Possibilitat de trasllat del menor a serveis externs de salut en cas necessari, orientació
psicopedagògica, etc.  Recollida de dades de salut del menor. Relació amb exalumnes. Activitats d’oci  i  formació.
Enviament de comunicacions relacionades amb l’activitat del Responsable. Tractaments d’imatges i vídeos.
 
 
Comunicació de les dades: Es podran comunicar dades del menor a centres de salut públics o privats quan sigui
necessari  per a l’interès vital  del  menor.  Es podran comunicar les dades a tercers per a aconseguir  els fins del
tractament i l’estipulat per obligació legal.
 
 
Autoritzacions específiques de tractament: l’Interessat pot autoritzar o no els tractaments de dades assenyalant amb
una "X" en les caselles de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) següents:
 
 

SÍ NO Autoritzo

En cas de necessitat, que el menor pugui rebre serveis externs sanitaris y/o d’orientació psicopedagògica

Mantenir un històric d’exalumnes i enviar posteriors comunicacions

Comunicar les dades a tercers per a participar de les activitats d’oci i formació del Responsable

Rebre informació sobre activitats relacionades amb l’activitat del Responsable

Gravar imatges i vídeos del menor en grup o individuals en les activitats dutes a terme pel Responsable i
la seva publicació en webs i xarxes socials pròpies i alienes del Responsable (murals, catàlegs,
muntatges multimedia, calendaris, presentacions de reunions internes, blogs, webs, xarxes socials,
periòdics, revistes, documents en paper o digitals promocionals de láctivitatetc.)

Participar en les activitats promogudes pel Responsable tant dins com fora de les seves instal·lacions

Rebre missatges electrònics per donar informació als pares o als tutors

Recollida del menor al final de les activitats per tercers diferents als pares o tutors legals (hauran de ser
prèviament identificats pel Responsable)
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Criteris de conservació de les dades:  es conservaran durant el  temps necessari  per a aconseguir  els fins del
tractament i quan ja no sigui necessari per a tals fins, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir
la seudonimización de les dades o la destrucció total  d’aquests.  el  Responsable,  com a organisme públic,  podrà
conservar les dades indefinidament a l’efecte d’arxiu històric.
 
 
Drets que assisteixen a l’Interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta
a la normativa vigent.
 
 
Dades de contacte per a exercir els seus drets:
AJUNTAMENT D´INCA, Plaça d´Espanya 1, - 07300 Inca (Illes Balears)
protecciodedades@ajinca.net
 
 
L’Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:
 
 
(*) Nom del Pare ...................................................................................................., amb NIF ...........................
 
 
(*) Nom de la Mare................................................................................................., amb NIF ..............................
 
 
Representant legal del menor .......................................................................................................
 
 
Signatura:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) En cas de pares separats o divorciats hauran de signar tots dos. En cas de pares convivents serà suficient amb la signatura d’un d’ells


