Rda. Sant Pau, 72
08001 Barcelona
Tel.: 93.441.06.05
Fax: 93.442.64.40

e-mail: santantoni@escolapia.cat
http://santantoni.escolapia.cat
NIF: R0800576A Codi Centre: 08005746
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya

Nom i cognoms del pare/mare/tutor-a de l’alumne/a: ____________________________________________
DNI/NIE/Passaport: ______________ (si no en té, deixar aquest camp en blanc)
Nom i cognoms de l’alumne/a:__________________________________________________________
L’Escola Pia Sant Antoni us informa que la informació que ens lliureu i la que es generi mentre mantingueu
relació amb el centre s’incorporarà a la Base de Dades de la seva titularitat anomenada BDGAEPSA i a una
altra base de dades anomenada BDGAEPCAT, titularitat de l’Escola Pia de Catalunya. Les dades es faran
servir per a donar compliment a les obligacions legals i contractuals derivades d’aquesta relació, i per a
mantenir-vos informats per correu electrònic, postal o SMS de les nostres activitats. Finalitzada aquesta
relació es conservaran les dades acadèmiques als arxius històrics, en compliment de la normativa vigent.
Els destinataris de la informació són els departaments en què s'organitza l'entitat, algunes empreses
col·laboradores que ens presten els seus serveis (entitats financeres, assessors, empreses asseguradores,
proveïdors informàtics i altres proveïdors), els organismes oficials competents en la matèria i les persones o
entitats que paguin el rebut escolar. Només cedirem les vostres dades quan ho mani una llei o s'hagi de
complir un contracte en vigor.
L'entitat disposa d’espais de difusió pública d’informació –web, blogs, xarxes socials, revista i altres
publicacions- on es poden publicar imatges, so, treballs o dades dels alumnes i de la comunitat educativa,
en l’àmbit de l’activitat escolar.
La informació dels alumnes serà tractada pel nostre departament d’orientació psicopedagògica. En alguns
casos, aquesta informació pot ser comunicada a professionals externs i també es poden administrar proves
als alumnes, per donar-los-hi una millor atenció.
L’Escola Pia Sant Antoni té instal·lades càmeres de vídeo vigilància, per motius de seguretat.
Si no es proporcionen totes les dades necessàries per complir amb la finalitat que consta en aquest
document, no podrem gestionar els compromisos que ens vinculen i, per tant, pot condicionar la participació
de l'alumne/a a alguna activitat.
En tot cas, teniu dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’àmbit reconegut per
la llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, per la via del procediment que regula el R.D. 1720/2007 de 21
de desembre dirigint-vos per escrit a Escola Pia Sant Antoni, mitjançant l’adreça de correu electrònic
santantoni@escolapia.cat, o trucant al número 934410605.
Llegida i entesa l’anterior informació,
DEMANO EXPRESSAMENT a l’Escola Pia Sant Antoni i a l’Escola Pia de Catalunya que tractin i cedeixin
les dades i la informació que voluntàriament cedeixo i la que es generi mentre mantingui relació amb
l'escola, d’acord amb la informació rebuda. Aquesta autorització, serà vàlida mentre no es revoqui, fins i tot,
un cop hagi deixat el centre.

A Barcelona, el dia ____ de ______________ de 20____
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