APiMA CP Son Ferriol
SOCIS APIMA
COMPLIMENT DEL REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL
CONSELL, DE 27 D’ABRIL DE 2016 RELATIU A LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES
FÍSIQUES EN RELACIÓ AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, les dades facilitades per vostè seran incorporades a
un fitxer de titularitat privada corresponent a:
ENTITAT: APIMA CP Son Ferriol
ADREÇA: Margalida Monlau, 59 07198 Son Ferriol (Palma)
CONTACTE: apimacpsf@gmail.com
1.- Aquestes dades no es cediran a tercers, excepte per obligacions legals.
2.- L'APIMA garanteix la confidencialitat de les dades personals aportades i l'informa de què podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament de les seves dades
personals, o oposar-se a aquest tractament, així com presentar una reclamació davant una
autoritat de control.
3.- Els titulars garanteixen la veracitat de les dades facilitades i es comprometen a informar a
l’APIMA CP Son Ferriol de possibles canvis per a la seva actualització.
4.- Manifestam la nostra conformitat amb el tractament de les dades personals facilitades a
l’APIMA en els termes que s’especifiquen en aquest document

Llinatges i nom de l’alumne/a
Llinatges i nom de l’alumne/a
Llinatges i nom de l’alumne/a
Llinatges i nom pare

DNI

Llinatges i nom mare

DNI

Signatura pare/tutor legal de l’alumne*

Signatura mare/tutora legal de l’alumne*

Son Ferriol, a _____ de ___________________ de 2018

(*) És imprescindible la signatura d’ambdós representants legals sempre que els dos ostentin la pàtria
potestat. En cas contrari, hauran de presentar la documentació pertinent.

APiMA CP Son Ferriol
AUTORITZACIÓ PER PUBLICAR IMATGES PER PART DE L’APIMA DEL CP SON
FERRIOL
Amb la inclusió de les noves tecnologies i la possibilitat que en aquests puguin aparèixer imatges
dels nostres fills i filles durant la realització de les diverses activitats organitzades per l’APIMA i
atès el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i
al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la
Protecció de Dades de caràcter personal.
La junta directiva de l’APIMA demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar
les imatges en les quals apareguin individualment o en grup.

D./Dª

______________________________________________________

amb

DNI

_____________________ com a pare/mare o tutor/a i D/Dª ______________________________
amb

DNI

_______________

com

a

pare/mare

o

tutor/a

de

_________________________________________________________

l’alumne/a
autoritzam a

l’APIMA del CP Son Ferriol a l’ús de les imatges realitzades en les diferents activitats organitzades
per la mateixa i a la seva publicació en pàgina web, facebook i/o twitter

Signatura pare/tutor legal de l’alumne *

Signatura mare/tutora legal de l’alumne *

___________________, a____ de _____________ de 2018

(*) És imprescindible la signatura d’ambdos representants legals sempre que els dos ostentin
la pàtria potestat. En cas contrari, hauran de presentar la documentació pertinent

