
ESCOLA PARCIALMENT
SUBVENCIONADA PER:

                                         

Nom de l’alumne/a ............................................................................... Data naixement.....................................

Domicili: carrer................................................................................................... núm. ................ CP ...............

Localitat ................................................................................ Núm. de la targeta SIP: .......................................

MEMBRES DE LA FAMÍLIA QUE CONVIUEN EN EL DOMICILI

DADES DEL PARE/MARE

Nom i cognoms: Professió:

NIF/NIE/Passaport: Telèfon:

Correu electrònic:

DADES DE LA MARE/PARE

Nom i cognoms: Professió:

NIF/NIE/Passaport: Telèfon:

Correu electrònic:

DADES DE LA RESTA DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR (*)

Nom i cognoms DNI Relació familiar amb
l’alumne

Edat

Altres telèfons:________________________________________________________________________

Betxí, ___ de/d’_____________________ de 20__

Conforme pare/mare (*) Conforme mare/pare (*)

Signat:____________________________ Signat:____________________________

****Cal signar la matrícula pel dos pares/mares
(*) Unitat familiar: Esta formada pels pares i les mares o el cònjuge o persona unida per anàloga relació, 
encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, l’alumne i els germans o germanes 
menors de 26 anys.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL / PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

 del tractament / Responsable del tratamiento
Ajuntament de Betxí Plaça Major, 1 – 12549 Betxí Tel. 964620002

Delegat de Protecció de dades / Delegado de protección de datos dpd@dipcas.es



ESCOLA PARCIALMENT
SUBVENCIONADA PER:

                                         

Usos i finalitats de les dades / Usos y finalidades de los datos
Les dades facilitades seran tractades per l’Ajuntament de Betxí, en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de gestionar 
la matrícula, així com, en el seu cas, la gestió administrativa i acadèmica derivada de la prestació dels serveis, escolars i extraescolars,
organitzats pel centre educatiu i l’enviament de les oportunes circulars informatives.
...
Los datos  facilitados  serán tratados  por  el  Ayuntamiento  de Betxí,  en calidad de responsable de tratamiento,  con la finalidad de
gestionar la matrícula, así como, en su caso, la gestión administrativa y académica derivada de la prestación de los servicios, escolares
y extraescolares, organizados por el centro educativo y el envío de las oportunas circulares informativas.

Legitimació / Legitimación
La base jurídica de legitimació per al  tractament  de les dades personals  radica en l’exercici  dels poders  públics  o competències
conferides a l’educació infantil de 0 a 3 anys, i el consentiment manifestat amb la formalització de la matrícula.
....
La  base  jurídica  de  legitimación  para  el  tratamiento  de  los  datos  personales  radica  en  el  ejercicio  de  los  poderes  públicos  o
competencias conferidas a la educación infantil de 0 a 3 años, y el consentimiento manifestado con la formalización de la matrícula.

Termini de conservació / Plazo de conservación
Les dades seran conservades durant el termini de temps que formeu part de l'escola. No obstant, els dades poden ser conservades pel
temps que puga ser requerit per autoritat pública competent o, en el seu cas, per finalitats d’arxiu d’interès públic, fins d’investigació
científica i històrica o finalitats estadístiques.
...
Los  datos  serán  conservados  durante  el  plazo  de  tiempo  que  formen  parte  de  la  escuela.  No obstante,  los  datos  pueden  ser
conservados por el tiempo que pueda ser requerido por autoridad pública competente o, en su caso, por finalidades de archivo de
interés público, fines de investigación científica e histórica o finalidades estadísticas.

Destinataris de les dades (cessions o transferències) / Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias)
Els dades de caràcter  personal  dels menors o, en el  seu cas, del  pare,  mare, tutor/a o representant  legal  podran ser cedides o
comunicades a:
- A entitat/s asseguradora/es, contractada/es per a la cobertura obligatòria o necessària de diferents responsabilitats.
- A les entitats bancàries o financeres, per al pagament de les quantitats econòmiques estipulades per a la prestació dels serveis.
- A entitat/s públiques, autonòmica o estatal, de conformitat  amb les competències atribuïdes. Així com, a l’autoritat  inspectora en
l’àmbit educatiu, quan fos requerit.
- A la/es persona/es física/ques i/o jurídica/que, contractades per a la prestació de serveis de l’àmbit escolar o extraescolar.
…
Los datos de carácter personal de los menores o, en su caso, del padre, madre, tutor/a o representante legal podrán ser cedidas o
comunicadas a:
- A entidad/es aseguradora/as, contratada/s para la cobertura obligatoria o necesaria de diferentes responsabilidades.
- A las entidades bancarias o financieras, para el pago de las cantidades económicas estipuladas para a la prestación de los servicios.
- A la entidad/es públicas, autonómica o estatal, de conformidad con las competencias atribuidas. Así como a la autoridad inspectora
en el ámbito educativo, cuando fuera requerido.
- A la o las personas físicas y/o jurídicas contratadas para la prestación de servicios del ámbito escolar o extraescolar.

Drets / Derechos
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició. A estos efectes, haureu de presentar un
escrit en el Registre d’entrada de l’Ajuntament: Plaça Major, 1 – 12549 Betxí o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades
dpd@dipcas.es.  
Haurà d’especificar  quin d’estos drets sol·licita que siga satisfet  i, al  temps, haurà d’acompanyar la fotocopia del  DNI o document
identificador equivalent.  En cas d’actuar mitjançant representant legal o voluntari,  haurà d’aportar  també document que acredite la
representació i document identificatiu del mateix.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agencia
Española de Protecció de Datos (www.aepd.es).

Com a prova de conformitat amb el que s’ha manifestat sobre el tractament de les meues dades personals, firme la present.
....
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación o, en su caso, oposición. A estos efectos, deberá presentar un
escrito en el Registre de entrada del Ayuntamiento: Plaça Major, 1 – 12549 Betxí o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de
Datos dpd@dipcas.es.  
Deberá  especificar  cuál  de  estos  derechos  solicita  que  sea  satisfecho  y,  al  tiempo,  deberá  acompañar  la  fotocopia  del  DNI  o
documento identificativo equivalente. En caso de actuar mediante representante legal o voluntario, deberá aportar también documento
que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Así mismo, en caso de considerar vulnerado el derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Como prueba de conformidad con lo manifestado sobre el tratamiento de mis datos personales, firmo la presente.

http://www.aepd.es/
mailto:dpd@dipcas.es
http://www.aepd.es/
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