
 

 

 

 

Alumne/a _________________________________________________________________________________ 

 

En/Na ______________________________________________________ amb DNI ______________________ i 

en/na ______________________________________________________ amb DNI _______________________, 

com a pare, mare, tutor/a de l’alumne/a. 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades Personal, els informem que les dades personals seran tractades en un fitxer denominat  LLAR D’INFANTS, 
responsabilitat de  l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell amb domicili a Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc.  La finalitat d´aquest tractament és el control i gestió dels 
serveis de la Llar i dels seus alumnes i representants/ persones de contacte Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades 
sempre que es prestin serveis.  En qualsevol cas podrà exercitar els drets d´accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s´hi, així com 
el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s´hauran de en Pl. Major, 8 25220 Bell-lloc O bé per correu electrònic a ajuntament@bell-lloc.cat. 
S´informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l´Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el 
Delegat de Protecció de dades en a ajuntament@bell-lloc.cat. 

 
AUTORITZACIÓ BANCÀRIA 

           SI AUTORITZEM                     NO AUTORITZEM 

A carregar en el meu compte, tots els rebuts emesos per l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell corresponents a les 
despeses de l’escola bressol “Los Vailets”. Aquesta autorització és vàlida fins que no la revoqui per escrit. 
 
Núm. compte IBAN 
  

 E   S 
 
AUTORITZACIÓ SORTIDA 

           SI AUTORITZEM                     NO AUTORITZEM 

A l’equip educatiu de la l’escola bressol “Los Vailets” a sortir del centre, quan calgui, per fer les activitats 
programades, durant tot el temps que el meu fill/a estigui matriculat/da al centre. 
 
AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES, publicació de dades de caràcter personal i material elaborat per l’alumnat. 

           SI AUTORITZEM                     NO AUTORITZEM 

Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en: PÀGINES WEB DEL CENTRE, FILMACIONS 
DESTINADES A DIFUSIÓ PÚBLICA NO COMERCIAL, FOTOGRAFIES PER A REVISTES O PUBLICACIONS D’ÀMBIT 
EDUCATIU, PRESENTACIONS DIGITALS. 
 
Que el material elaborat pel meu fill/a pugui ser publicat en blocs i altres espais de comunicació pública amb 
finalitat educativa. 
 
Bell-lloc d’Urgell, _____ de _____________________ de 20___ 
 
Signatures 
 

mailto:dpo@bell-lloc.cat

