CLÀUSULES ALUMNES MAJORS D'EDAT INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament de les seves dades personals:
Nom de l'empresa

Fundación Javerianas

NIF

R2802592B

Adreça

Calle Alberto Aguilera 8, 1, 28015, Madrid

En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestió de l'activitat
educativa dels alumnes/as al llarg de la seva vida acadèmica en els ensenyaments no universitaris. Les
dades personals formen part de l'expedient acadèmic de cada alumne i es conservaran de forma indefinida
amb finalitats d'arxiu, sense que una vegada finalitzades els seus ensenyaments puguin tractar-se amb
altres finalitats, excepte científics o estadístics. Legitimació: En compliment d'una obligació legal i el
consentiment exprés quan siguin necessari. Destinataris: Les dades de caràcter personal podran ser
comunicades, vetllant per que siguin els mínims imprescindibles, a les associacions de mares i pares
d'alumnes/as del Centre, a les empreses prestadores de serveis al centre (menjador, extraescolars,
pràctiques en empreses, etc.) o, si escau, als Serveis Socials, al Ministeri competent en matèria d'Educació
o a institucions de la Unió Europea. Drets: Pot exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar,
portar i suprimir les dades davant el responsable del tractament a més d'acudir a l'autoritat de control
competent (AEPD).
Informació addicional: Pot sol·licitar-la al responsable o al delegat de protecció de dades en l'adreça
anteriorment descrita o a mitjançant el següent correu electrònic:
adjuntadministracio@etpx.fjaverianas.com
CONSENTIMENTS ADDICIONALS
Així mateix, a través de la marcació d'aquesta casella i la signatura de la present, per al tractament i
publicació de la seva imatge en qualssevol mitjans de comunicació i/o difusió (inclusivament Internet),
amb la finalitat de difondre les activitats desenvolupades amb motiu de la prestació de serveis.
SÍ
NO
Sol·licitem a través de la marcació d'aquesta casella i la signatura de la present, per a l'enviament de
comunicacions relacionades amb l'activitat de la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari
fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalent.
SÍ
NO
He estat informat de forma clara, entenc i consenteixo,
Data:
Nom de l'alumne:
Signatura:

