
                                        
 

 
 

 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
 
Nom i cognoms _________________________________ amb DNI _______________ 
 
representant legal de _____________________________ amb DNI ______________ 
 
L’Ajuntament de Maçanet de la Selva és el responsable del tractament de les dades personals 
de l’interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el què 
disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: 
 
Legitimació i finalitat del tractament: 
 

Legitimació Finalitat 

Interès legitim del responsable 
(Reglament (UE) 2016/679 art. 6.1 f)) 

Prestació dels serveis necessaris per a la gestió escolar. 

Comunicacions pe correu electrònic o altres mitjans. 

Formació acadèmica i manteniment de l'historial acadèmic. 

Gestió administrativa dels familiars / tutors. 

Gestió de dades de salut per interès vital de l'infant. 

Consentiment de l'interessat 
(Regalment (UE) 2016/679 art. 6.1 
a)) 

Serveis externs de salut, orientació psicopedagògica, etc. 

Relació amb exalumnes. 

Activitats d'oci i formació. 

Enviament de comunicacions no relacionades amb l'activitat del responsable 

Comunicacions dels delegats. 

Tractaments d'imatges i vídeos. 

 
Autoritzacions específiques de tractament: l’interessat pot autoritzar o no els tractaments de 
dades assenyalant amb una “x” a les caselles de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el 
consentiment) següents: 
 

SI NO Autoritzo a 
    Comunicar les dades a centres de salut per vacunació, salut bucodental, etc. 

    En cas de necessitat, rebre serveis externs d'orientació psicopedagògica. 

    Mantenir un històric d'exalumnes i enviar posteriors comunicacions. 

    Comunicar les dades a tercers per participar de les activitats d'oci i formació de llar. 

    Comunicar les dades a tercer per participar en activitats externes de la llar. 

    Rebre informació sobre activitats no relacionades amb l'activitat de la llar. 

    Comunicar les dades als delegats perquè puguin exercir les seves funcions i enviar informació. 

    Enregistrar imatges i vídeos de les activitats dutes a terme per la llar. 

 
Consentiment de les dades: es podran comunicar les dades a tercers per assolir els fins del 
tractament i el que s’estipuli per obligació legal. L’interessat pot autoritzar o no el tractament 
assenyalant amb una “x” a les caselles de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el 
consentiment) per a les següents categories de destinataris: 
 



                                        
 

 
 

SI NO Autoritzo a publicar dades personals, imatges i vídeos 

    
En les activitats del responsable amb fins didàctics, lúdics o decoratius: murals, 
catàlegs, calendaris, presentacions de reunions internes... 

    En mitjans de comunicació del responsable: blogs, webs, xarxes socials, etc. 

    En mitjans de comunicació externs al responsable: diaris, revistes, webs, etc. 

Consentiment de l'interessat: Reglament (UE) 2016/679 I Llei 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

 
Criteris de conservació de dades: es conservaran durant el temps necessari per assolir els fins 
del tractament i quan ja no sigui necessari per a tals fins, se suprimiran amb mesures de 
seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les 
mateixes. 
 
Drets que assisteixen a l’interessat: 

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 
- Dret d0accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o 

oposició al seu tractament. 
- Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.apdcat.cat) si 

considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 
 
Dades de contacte per exercir els seus drets: 
 
Ajuntament de Maçanet de la Selva, C/ Salvador Espriu, 1 – 17412 Maçanet de la Selva 
(Girona). Dades del DPD: dpd@massanetdelaselva.cat.  
 
L’interessat consent el tractament de les seves dades en els temes exposats: 
 
Mare/ pare o tutor legal 
 
 
 
 
 
 
Signatura:  
 
 
 
Maçanet de la Selva, _____ de ___________________ de 20_______ 


