
Curs 2020/21 

Protecció de dades personals AMPA Escola La Sèquia
 

Responsable 
 AMPA Escola La Sèquia (G64087257) 

Camí Vell de Santpedor 36-38, 08243 Manresa 
ampalasequia@gmail.com 

 

Finalitats 
  Gestió de l'associació. 

 Interlocució davant les administracions públiques. 
 Fomentar la relació, comunicació i coordinació entre les famílies i l'escola. 
 Organitzar i gestionar serveis i activitats extraescolars, formatives i/o socioculturals. 
 Informar, promocionar i orientar sobre el funcionament del centre, de l'AMPA i/o dels serveis gestionats per l'AMPA. 
 Inscripcions i gestió de les activitats i altres serveis que gestionats per l'AMPA. 
 Promoció i registre de les activitats/esdeveniments organitzats per l'AMPA mitjançant l'ús i publicació de textos i imatges dels 

menors i familiars (fotografia i/o video) captades durant els mateixos, en tot tipus de mitjans físics i/o digitals, incloses xarxes 
socials, canals de comunicació i pàgina web titularitat de l'AMPA, i registre històric de les activitats/esdeveniments organitzats. 

 Creació i gestió de llistes/canals de comunicació electrònics (correu electrònic i telèfon mòbil). 
 Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis corresponents. 
 Tractament de les dades de salut (al·lèrgies, intoleràncies, possibles malalties...) necessàries per a la prestació de serveis. 

 

Legitimació 
  Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació, prestació de serveis i circumstàncies inherents a aquests.. 

 Consentiment per a l'ús i publicació de les imatges. 
 Consentiment per a la inclusió en llistes/canals de comunicació electrònics.  

 

Destinataris 
  Administració pública. 

 Entitats i/o empreses necessàries per a l'execució dels serveis i activitats. 
 Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars. 
 Les imatges mai seran cedides a tercers sense l'autorització expressa dels afectats. 

 

Conservació de les dades 
 Totes les dades i informació subministrada es conservarà activa durant la permanència com a membre de l'associació. Finalitzada 

l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que, per imperatiu legal, s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. 
Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat per la qual van ser publicades. 

 

Drets 
 Tot interessat té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals. Per 

exercir els seus drets cal adreçar un escrit al responsable (dades indicades a la capçalera d'aquest document). En cas de divergències 
en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es). 
En relació a les imatges obtingudes en activitats públiques, com festes, obres de teatre, concerts o desfilades, pot aplicar-se el punt 
8.2.c. de la Llei Orgànica 1/1982 ("No es reputa com una intromissio il.legítima la presa d'imatges de terceres persones amb motiu 
d'un succés o esdeveniment públic, i les persones que apareguin ho facin com merament accessòries"), ja que preval l'interes 
d'informar de l'acte i no de cap participant en particular. En cas que es consideri que la privacitat del menor pot veure's compromesa, 
cal notificar-ho abans de l'acte, tot i que sempre existeix el dret a sol.licitar la retirada de qualsevol imatge publicada. 

 

Acceptació 
 Nom, cognoms i curs de l'/dels alumne/s: 

 
Nom i cognoms del pare / mare / tutor legal: 
DNI: 
En base als termes d'aquest document i a les dades proporcionades en el full d'inscripció, autoritzo: 

 L'ús i publicació d'imatges del/s menor/s segons els criteris establerts:  Sí       No 
 El tractament de les dades personals de salut:  Sí       No 
 Les comunicacions i canals de comunicació de l'AMPA a través del correu electrònic:  Sí       No 
 Les comunicacions i canals de comunicació de l'AMPA a través del telèfon mòbil:  Sí       No 

Data: 
Signatura: 
 
 
 


