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Alumne/a:
AUTORITZACIÓ DADES

G62411624

CENTRE CONCERTAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat
amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu documental general que contenen dades personals
i que formen part de la BASE DE DADES DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ESCOLA Jesuïtes
Casp Sagrat Cor de Jesús, degudament inscrita a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades per tal de donar
compliment als lícits objectius i al caràcter propi de la Fundació Jesuïtes Educació.
Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els
que s’organitza la Fundació Jesuïtes Educació, així com els estaments oficials que per llei demanin la
cessió de les dades.
La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès en
els nostres serveis.
El sotasignat pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte qualsevol de les
autoritzacions, tractament i cessions, mitjançant els procediments establerts en la Llei Orgànica
15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, adreçant-se a la Secretaria
del Centre al carrer Casp, 25 08010 Barcelona o per correu electrònic a secretaria.casp@fje.edu .
CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a la FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ per a que tracti
les dades que voluntàriament cedeixo, d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de
la informació i del comerç electrònic, dins de l’àmbit professional de la FUNDACIÓ JESUÏTES
EDUCACIÓ, així com per a que les pugui cedir, quan pel compliment dels objectius sigui necessari, a
aquelles entitats públiques i privades amb les que tingui concert o contracte regulador de transferències
d’informació sobre persones, i sempre que aquestes compleixin amb la normativa vigent en matèria de
privacitat.
En relació amb les meves dades personals, consento expressament i autoritzo a la Fundació Jesuïtes
Educació per tal que cedeixi la meva adreça de correu electrònic al delegat de l’AMPA de la secció en
la que cursa els seus estudis el meu fill/a per rebre comunicacions d’aquesta entitat.
En relació amb les meves dades personals, consento expressament i autoritzo a la Fundació Jesuïtes
Educació per tal que cedeixi les meves dades personals (nom i cognoms, adreça de correu electrònic i
dades bancàries) a la Fundació Cardener-Nou Horitzó per l’educació jesuïta que té per missió donar
suport i potenciar el desenvolupament de la transformació de l’educació de les escoles jesuïtes, per tal
de gestionar el cobrament de la Quota d’Aportació Nou Horitzó Educació Jesuïta.
En relació amb les meves dades personals, consento expressament i autoritzo a la Fundació Jesuïtes
Educació per tal que publiqui la meva adreça postal, el meu número de telèfon, els noms dels
components familiars i la foto grupal del meu fill/a en el Catàleg anual d’us intern de les famílies que
publica el Col·legi Jesuïtes Casp – Sagrat Cor de Jesús.
En relació amb les meves dades personals, consento expressament i autoritzo a la Fundació Jesuïtes
Educació per tal que cedeixi les meves dades personals (adreça postal, telèfon i dades bancàries) i les
del meu fill/a (nom i cognoms, data de naixement i NIF) a l’Associació d’Antics Alumnes de Casp per
poder comunicar aspectes relacionats amb l’associació i pel cobrament de la quota anual d’antic alumne
quan procedeixi.
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AUTORITZACIÓ IMATGES
La FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ disposa de diversos mitjans de comunicació on informa i fa
difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. Donat que el dret a la
pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar de la pròpia imatge, la direcció de la Fundació
demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar imatges on apareguin els seus
fills i on aquests siguin clarament identificables.
Atenent a l’anterior, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO la publicació d’imatges
corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre,
en qualsevol dels diferents mitjans de comunicació que utilitza la Fundació Jesuïtes Educació (pàgines
web, filmacions destinades a difusió pública no comercial, fotografies per a revistes o publicacions
d’àmbit educatiu, xarxes socials, presentacions digitals...) per tal de difondre les seves activitats, serveis
i projectes.
AUTORITZACIONS
CONSENTO
SI

NO
Tractament de dades personals

CENTRE CONCERTAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Cessió correu electrònic a l’AMPA
Cessió dades Fundació Cardener-Nou Horitzó per l’educació jesuïta
Cessió dades personals publicació catàleg : ________________________________
Cessió dades personals Associació Antics Alumnes
Tractament de la imatge

G62411624

Titular de les dades (pare, mare o tutor)

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

Signatura

Barcelona, _____ / _____ / _________
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