DADES DE L’ALUMNE/A (si us plau, emplenar en majúscules)
Nom…..................................... Cognoms….............................................................................................
Adreça............................................................................................................C.P...................................
Telèfon.casa.................................................................Data de naixement..............................................

DADES DEL PARE
Nom......................................Cognoms.....................................................................................................
Telèfon/s............................................................................................ N.I.F/N.I.E.....................................
Adreça de correu electrònic......................................................................................................................

DADES DE LA MARE
Nom......................................Cognoms.....................................................................................................
Telèfon/s............................................................................................ N.I.F/N.I.E.....................................
Adreça de correu electrònic......................................................................................................................
Ha rebut en alguna ocasió el/la seu/va fill/a suport per motius d’aprenentatge?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA I DADES DE FACTURACIÓ

Autoritzo al Princess Margaret School a cobrar els rebuts corresponents als diferents conceptes de
les classes extraescolars d’anglès que es realitzen en virtut del conveni signat entre l’AMPA
Immaculada Concepció i Princess Margaret School i segons l'exigit per la Llei de Servei de Pagament
16/2009 de 13 de novembre.

Barcelona, ...........................de...................................................de 20.................

Titular del Compte:............................................................................ N.I.F/N.I.E.....................................
Nom de l’Entitat:.......................................................................................................................................
IBAN del compte bancari:
/-- -- -- --/

Signatura

/-- -- -- --/

/-- -- -- --/

/-- -- -- --/ /-- -- -- --/ /-- -- -- --/

D’acord amb el que preveuen els articles 5 de la LOPD i 13 del Reglament Europeu de Protecció de
Dades, el sotasignat queda informat que: Paenza sl, amb domicili a Barcelona, Passeig Font d’en
Fargas n. 15-17, és el responsable del tractament de les dades personals.
El delegat de Protecció de Dades és el Sr.Gustavo Toulet.
Les dades que ens proporcioneu i les que es generin mentre mantingueu relació amb Princess
Margaret School es faran servir per prestar els serveis que ens demaneu. La informació acadèmica
es conservarà als nostres arxius històrics de manera indefinida amb la finalitat de poder certificar el
nivell d’estudis al que arribeu.
Els destinataris de la vostra informació són el personal de l’escola degudament autoritzat per la
direcció de l’escola, els proveïdors que l’escola contracta per poder prestar-vos els serveis que ens
demaneu, les persones o entitats que paguin la vostra matrícula per facilitar el control de la relació
jurídica i l’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
Alguns serveis d’emmagatzematge de dades es troben ubicats als sistemes de Microsoft i Google,
podeu obtenir més informació de les seves polítiques de privacitat als següents enllaços:
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
i
https://privacy.microsoft.com/eses/privacystatement.
En cas que ens cediu dades de tercers, els hi heu de comunicar tota la informació que consta en
aquest document.
Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió,
a la limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament, a consentir expressament la
possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació i a revocar total, o parcialment, el
consentiment que atorgueu amb la signatura d’aquest document.
La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les
obligacions que ens vinculen amb vosaltres i poden condicionar la vostra participació a algunes
activitats.
L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest document és
l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge Juan número 6.
Llegida i entesa l’anterior informació,
DEMANO I AUTORITZO al Responsable del Tractament perquè tracti tota la informació facilitada i la
que s’elabori posteriorment en les condicions que consten en el present document.

Barcelona, el dia........ de ....................... de .....................

El representant parental

