AUTORITZACIÓ SORTIDES CULTURALS
D...............................................................
amb
domicili
a
............................
i
DNI/NIE
......................................
en
qualitat
de
(pare,
mare
o
tutor)
de
....................................................................................................................................................
Autoritzo el meu fill, filla o tutelat que pugui assistir a totes les activitats escolars que es realitzen fora
de l’Escola, al mateix temps que exonero els organitzadors de qualsevol accident fortuït que pugui
produir-se en aquestes.
Autoritzo l’Escola Tècnico-Professional Xavier per fer servir la informació i les dades del meu fill, filla
o tutelat que siguin adients per a desenvolupar les activitats i sortides de programa cultural.
Tanmateix apodero la persona que l’escola designi a fi i efecte de la representació del menor en cas
de necessitat
Signatura
(Pare, mare o tutor)

Accepto
(Signatura i Segell de l’escola)

A Barcelona a ......... de ................... de 20__
Exemplar per l’escola amb vigència durant l’escolaritat de l’alumne al centre.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se l'informa
que El responsable del tractament de les seves dades personals és Escola Tècnico Professional Xavier Institució Javeriana Prov Cruia Gral. La Finalitat del
tractament és la gestió de dades personals de la sortida escolar. La Legitimació és de caràcter contractual o consentiment. Les dades tractades s'incorporen
a un Registre d'Activitats de Tractaments dotat de mesures de seguretat. No se cediran les dades a tercers, ni usats per a altres finalitats, llevat obligació
legal. Pot exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, així com altres drets explicats en la Informació addicional,
visitant: http: // www.etpxavier.com/protecciondatos. Pot contactar en qualsevol moment amb el delegat de Protecció de dades a dpd@etpxavier.com,
o escriure a ETP Xavier, Av. Francesc Cambó 12, 08003. Barcelona.
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amb
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i
DNI/NIE..............................
en
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de
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Autoritzo el meu fill, filla o tutelat que pugui assistir a totes les activitats escolars que es
realitzen fora de l’Escola, al mateix temps que exonero els organitzadors de qualsevol accident
fortuït que pugui produir-se en aquestes.
Autoritzo l’Escola Tècnico-Professional Xavier per fer servir la informació i les dades del meu
fill, filla o tutelat que siguin adients per a desenvolupar les activitats i sortides de programa
cultural.
Tanmateix apodero la persona que l’escola designi a fi i efecte de la representació del menor
en cas de necessitat
A Barcelona a ......... de ................... de 20__
Signatura
Accepto
(Pare, mare o tutor)
(Signatura i Segell de l’escola)
Exemplar pel pare, mare o tutor
Exemplar per l’escola amb vigència durant l’escolaritat de l’alumne al centre.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se l'informa
que El responsable del tractament de les seves dades personals és Escola Tècnico Professional Xavier Institució Javeriana Prov Cruia Gral. La Finalitat del
tractament és la gestió de dades personals de la sortida escolar. La Legitimació és de caràcter contractual o consentiment. Les dades tractades s'incorporen
a un Registre d'Activitats de Tractaments dotat de mesures de seguretat. No se cediran les dades a tercers, ni usats per a altres finalitats, llevat obligació
legal. Pot exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, així com altres drets explicats en la Informació addicional,
visitant: http: // www.etpxavier.com/protecciondatos. Pot contactar en qualsevol moment amb el delegat de Protecció de dades a dpd@etpxavier.com,
o escriure a ETP Xavier, Av. Francesc Cambó 12, 08003. Barcelona.

