Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal
D'acord amb l'art.13 Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i la
lliure circulació d'aquestes dades, se l’informa del tractament de dades que realitza l’escola Salesians
Sant Vicenç dels Horts integrat en el Registre d'Activitat de Tractament –ALUMNESResponsable
de tractament
Categoria de
dades
Finalitat del
tractament
Legitimació

INFORMACIÓ BÀSICA
Salesians Sant Vicenç dels Horts
Dades identificatives, acadèmiques, familiars, econòmiques i categories
especials de dades.
Gestionar la sol·licitud de places d’alumnes en el centre educatiu

RGPD. Art. 6.1.f) En virtut de l’interès legítim del responsable del tractament. I
LO 2/2006 d’Educació.
Destinataris
No es cediran dades a tercers, excepte consentiment previ, obligació prevista
en la normativa, o interès legítim.
Transferències No es preveuen.
internacionals
Drets de les
Podran accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-se al
persones
seu tractament i sol·licitar la seva limitació o portabilitat, enviant la seva
sol·licitud a l'adreça de correu electrònic
protecciodades.santvicenc@salesians.cat
Informació
Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades
addicional
sol·licitant-la a protecciodades.santvicenc@salesians.cat o a través del
nostre Delegat de Protecció de Dades
protecciondatos@salesianos.edu .Aquesta informació estarà ampliada a web
del centre https://santvicenc.salesians.cat

Jo ....................................................................................................... , amb DNI ..............................................
com a pare

 / mare 

/ tutor legal de l’alumne/a

 / alumne/a emancipat  .............................................
(1)

................................................ , com a titular de les dades sol·licitades,
(1) Alumne/a que es paga els estudis

He llegit i entenc la informació facilitada i autoritzo el tractament de les dades que lliuro a l'escola
amb la finalitat descrita.

En Sant Vicenç dels Horts, a. ..................... de/d’. ............................ de 20 ............

Signatura de l’alumne/a

Signatura del pare /tutor legal 1

Signatura de la mare/tutor legal 2
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