
Autorització
COMUNICACIO DE DADES A L'AMPA DE L'ESCOLA 

CURS 

D’acord al que s’estableix als articles  5, 6, 7, 12 i/o 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com a l’art. 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), la INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ  informa a l’/la 
interessat/da que amb motiu de la matriculació de l’/la alumne/a i per a les finalitats descrites a l’apartat de 
‘CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS’ de la matrícula: gestió de la vida 
acadèmica de l’/la alumne/a, les dades de l’/la interessat/da, així com les dels seus tutors, representants legals i/o 
familiars com germans/es majors i menors d’edat, podran ésser comunicades, a més dels termes descrits en el 
formulari de matrícula, a la següent associació:

• Associació de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA).

En cas de no autoritzar la comunicació de les dades per a les finalitats descrites, la INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ 
no comunicarà les dades de l’/la interessat/da a l’AMPA, excepte en aquells casos que resulti obligatori. Les dades 
seran conservades d’acord amb els terminis normativament establerts i/o fins a la prescripció de les accions que 
pogueren derivar-se’n.

Si ho desitgeu podeu  contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD), revocar el consentiment facilitat i/o 
exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició (oposició a la presa de decisions automatitzades), 
limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit adreçat al següent correu electrònic: 
dpd@institucio.org. 

INTERESSAT/DA (ALUMNE/A)

Nombre i cognoms:

 20       - 20

AUTORITZO A INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ per al tractament i la comunicació de les dades mencionades en relació amb les 
finalitats descrites i legítimes conforme a l’objecte establert.

REPRESENTANT / TUTOR LEGAL

Nombre i cognoms:

Signatura: Lloc i data:

Un cop signat, aquest document s’haurà de retornar a INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ 




