
 

 
WWW.SANTAISABEL.ORG 

Rambla Ribatallada, 12   08172, Sant Cugat 
Telèfon 936740414 

 
AUTORITZACIÓ PISCINA 

 
 

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE: ________________________________________________ 

DATA DE NAIXEMENT: _________________________________________________________ 

CURS ESCOLAR: _______________________________________________________________ 

 

NOM DEL PARE: _____________________________________ DNI: _____________________ 

NOM DE LA MARE: ___________________________________DNI: _____________________ 

ADREÇA: ____________________________________________________________________ 

TELÈFON DE CONTACTE ( en cas d’urgència): ________________________________________ 

PROBLEMES FÍSICS O PSÍQUICS QUE CAL TENIR EN COMPTE (Asma,…): 

____________________________________________________________________________________ 

 

SIGNATURA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sant Cugat, a ……………… de ………………………………. de 2021 
 
 
Tractament de les dades 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, la direcció del centre us informa que el Responsable de Tractament ésLICEU 
POLITÈCNIC, SLU – d’ara en endavant l’ESCOLA SANTA ISABEL i que el Delegat de Protecció de Dades és Cristina Martinez sent el correu 
electrònic de contacte: dpo@liceupolitecnic.com Les dades recaptades en aquest formulari seran tractades amb la finalitat de gestió de 
l’instancià per a lliurar menors a la sortida. La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal que l ’escola 
pugui actuar correctament. Per una altra banda, el tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que l’interessat atorga en 
aquest document, no es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal i es conservaran durant el temps necessari per tal de poder donar 
compliment a la finalitat per la qual han estat captades. Així mateix podeu exercí el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o 
portabilitat de les dades enviant un escrit a Camí de Ca n'Oriol, s/n - 08191 Rubí (Barcelona) o a través del següent correu 
electrònic:dpo@liceupolitecnic.com, així com presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas 
d’incompliment per part de l’entitat.  L’ESCOLA SANTA ISABEL l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de 
protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter 
personal. Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la signatura manifesto la meva conformitat amb el seu contingut i consento 
expressament el tractament de les meves dades personals i les del meu fill/a en els termes anteriorment mencionats.  
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