Autoritzo l’ús de la imatge/veu del meu fill/filla pel centre.

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament és AULA BALEAR
SOCIEDAD COOPERATIVA, amb domicili al carrer Can Valero 19, Polígono de Can Valero de
Palma de Mallorca, 07011 (Illes Balears) telf: 971202301, Fax 971206915 i correu electrònic
aulabalear@telefonica.net .La finalitat del tractament és l’atenció de la seva sol.licitud d’inscripció
i la gestió de l’activitat. La legitimació per al tractament es basa en la prestació del servei sol.licitat.
Les dades seran conservades durant el temps necessari per al desenvolupapament de l’activitat i
temps necessari per atendre a possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es
comunicaran les sedes dades a tercers excepte obligació legal. Vostè tindrà dret a sol.licitar
l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu
tractament, a oposar-se al tractament, sol.licitar la portabilitat de les sedes dades, així com a
presentar una reclamació davant una autoritat de control. Més informació sobre Protecció de
Dades al document de política de privacitat que podrà consultar a la secretaria del centre així com
sol.licitar una còpia de la mateixa.
Dades sensibles: Necessitem tractar dades sensibles dels nostres alumnes (dades de salut,
minusvalidesa o al.lèrgies). En proporcionar aquestes dades, consent expressament al fet que
siguin tractats per adaptar l’operativa a les eventuals necessitats del seu fill/filla. Aquest
tractament és indispensable per al correcte desenvolupament de l’activitat.
Fotos i vídeos d’alumnes: Amb finalitats formatives i per informar al públic sobre les nostres
activitats, podem realitzar vídeos o reportatges fotogràfics durant les activitats en les quals
l’alumne participi, i difondre aquests material en les nostres instal.lacions, xarxes socials, webs,
newsletters, fullets o mitjans de comunicació, de manera no limitativa.
Aquest consentimient és prestar de forma gratuïta, durant el temps que el centre estimi necessari
per a les finalitats abans descrites, i a l’empara del que es disposa en la L.O 1/1982, sobre
Protecció Civil del Dret a l’Honor , a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.
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