Fons Social Europeu
Fondo Social Europeo
L’FSE inverteix en el teu futur
El FSE invierte en tu futuro

UNIÓ EUROPEA
UNIÓN EUROPEA

AUTORITZACIONS
ALUMNAT MENOR D’EDAT
DADES DE L’ALUMNE/ALUMNA
Nom i llinatges
Telèfon 1

Correu electrònic

DADES DEL/LA PROGENITOR/A 1
Nom i
llinatges
Telèfon 2

Correu electrònic

AUTORITZACIONS (Marcar amb una X)
SI
Trasllat al centre de salut

N
O

Sor des escolars

SI

NO

Sor da en temps d’esplai
(esplanada davant del centre)
En cas d’absència del
professorat. Entrada o sor da
diferent a l’horari establert.

Administració de
medicaments

COM VOL REBRE LA INFORMACIÓ? (Marcar amb una X el que correspongui)
Correu electrònic/GESTIB

SMS

Missatges de faltes d’assistència
Missatges d’informació general en matèria
educa va
Missatges immediats

DADES DEL/LA PROGENITOR/A 2
Nom i
llinatges
Telèfon 2

Correu electrònic

AUTORITZACIONS (Marcar amb una X)
SI
Trasllat al centre de salut
Sor des escolars
Administració de
medicaments

N
O

SI

NO

Sor da en temps d’esplai
(esplanada davant del centre)
En cas d’absència del
professorat. Entrada o sor da
diferent a l’horari establert.

COM VOL REBRE LA INFORMACIÓ? (Marcar amb una X el que correspongui)
Correu electrònic/GESTIB

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

Missatges de faltes d’assistència

SMS

Fons Social Europeu
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Missatges d’informació general en matèria
educa va
Missatges immediats
Lloc i data:

Signatura progenitor/a 1

UNIÓ EUROPEA
UNIÓN EUROPEA

Signatura progenitor/a 2

ti

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de
protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades (RGPD)i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals. El
responsable del tractament de les dades és la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

