Dades personals de l'alumne/a i del
pare/mare/tutor
Autorització sortides del centre durant tot el cicle formatiu
Dades personals de l'alumne/a
nom

(ESCRIVIU AMB LLETRES MAJÚSCULES FINS I TOT EL CORREU ELECTERÒNIC)

1r cognom

2n cognom

Dades personals del pare/mare/tutor/a
nom

1r cognom

2n cognom

DNI

Data de naixement
(dd/mm/aaaa)

Lloc de naixement

Tel 1

Tel 2

Correu electrònic

Carrer, plaça, núm, pis, porta

Població- Codi postal

Dades personals del pare/mare/tutor/a
nom

1r cognom

2n cognom

DNI

Data de naixement
(dd/mm/aaaa)

Lloc de naixement

Tel 1

Tel 2

Correu electrònic

Carrer, plaça, núm, pis, porta

Població- Codi postal

AUTORITZO a participar a les visites i sortides programades durant tot el cicle:
SI

NO

AUTORITZO al menor a sortir fora del centre a les hores d'esbarjo dins l'horari escolar.
SI
NO
La comunicació entre l'escola i l'alumne es realitza habitualment per correu
electrònic, les dades consignades són certes i em comprometo a informar de
qualsevol canvi durant el curs acadèmic.
Les Normes i Funcionament de l'escola d'art i disseny és el document que recull
l'estructura organitzativa, les normes de convivència, els drets i deures de
l'alumnat i del professorat, la col·laboració i participació dels sectors de la
comunitat escolar i el funcionament del centre.
_____________________________, ________________ de ____________ de 201
Signatura

Les dades personals recollides s’integraran al fitxer GESTIÓ ALUMNAT ESCOLA D’ART, del Patronat Municipal d’Educació, que té per
finalitat la gestió acadèmica i administrativa de les places escolars sostingudes amb fons públics i estaran protegides d’acord amb el
que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcte r Personal (LOPD). Pe r exercir els drets d’accés, r ectificació,
cancel·lació i oposició previs tos a la Llei us podeu adreçar al Patronat Municipal d’Educa ció, per correu ordinari indic ant “Ref.
Protecció de dades” a Plaça de la Vila 1, 08172 de Sant Cugat del Vallès o enviant un correu electrònic a lopd_pme@santcugat.cat.

