AUTORITZACIÓ SORTIDES A L’ENTORN
Amb l’objectiu d’aconseguir que els infants reconeguin el seu entorn, durant el curs
escolar es realitzaran sortides a l’entorn, és per això que es requereix una autorització
familiar.

Jo, __________________________________________________________________
amb DNI ____________________________ com a pare/ mare o tutor legal de l’infant
_____________________________________________________________________
Autoritzo al meu fill o filla a assistir a les sortides que es facin a l’entorn de la llar
d’infants.

Signatura:
Maçanet de la Selva a _____________________ de ___________________ de 20__
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA: és el responsable del tractament de les seves dades personals i
l’informa que seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre (LOPDGDD), essent la finalitat del tractament la realització d’activitats de lleure dins i fora de
l’escola. Les seves dades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i no es
comunicaran a tercers sense el seu consentiment exceptuant el compliment legal de la mateixa.

SÍ

NO

Nota: Consentiment
Participar de les activitats fora de la llar.
En cas de necessitat, portar-lo al metge acompanyat per les educadores de la llar.
Rebre informació sobre les activitats i sortides de la llar.
Enregistrament d'imatges i vídeos de les sortides per a ser penjades en els murals
interns del centre, així com la publicació en anuaris, calendaris i altres mitjans de
comunicació de la llar incloses les xarxes socials de la mateixa.

Drets que l’assisteixen: dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i de limitació o oposició al tractament.
Dret a presentar una reclamació a l’Autoritat de Control (apdcat@gencat.cat) si considera que el tractament no s’ajusta
a la normativa vigent.
Podrà exercir els drets a C/ Salvador, Espriu, 1 – 17412 Maçanet de la Selva (Girona).
Correu electrònic: dpd@massanetdelaselva.cat

