Patronat Municipal
d’Educació

Dades personals de l'alumne/a
Cicle Formatiu de Grau Superior
Dades personals de l'alumne/a
nom

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

1r cognom

2n cognom

Emancipat
Pels majors d’edat, autoritzo al meu pare/mare/tutor legal a estar informat del meu expedient
Informació complementaria, a tenir en compte en cas de força major:

Dades personals del pare/mare/tutor/conjugue/fill
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
Codi postal

Població

L'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat ofereix, a més del currículum oficial del cicle, 260 hores de
currículum de centre destinades a continguts globals i interdisciplinars que permeten l'accés a
cursar un altre cicle en un tercer cus acadèmic.
La comunicació entre l'escola i l'alumne es realitza habitualment per correu electrònic, els
sotasignat ratifica que les dades consignades són certes i es compromet a informar de qualsevol
canvi durant el curs acadèmic.
Els sotasignat accepta el Projecte Educatiu de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, el Projecte
curricular del cicle,les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC) i el seguiment
del curs on-line per motius de salut pública.
_____________________________, ________________ de ____________ de 202 0

Signatura de l'alumne/a

L'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Sant de Cugat de Vallès per a portar a terme el seu tràmit i sol•licitud. Les
seves dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l’Ajuntament. Les seves dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a
terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Podrà accedir, rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus
drets adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1 08172 Sant Cugat del
Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat

