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Autorització per a l’administració de paracetamol
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a

Relació amb l’alumne/a
Pare

Mare

Tutor/a

Nom i cognoms de l’alumne/a

Nivell educatiu de l’alumne/a

Dades del Centre
Nom

LICEU POLITÈCNIC

Autoritzo
El centre educatiu a administrar paracetamol al meu fill/a, en cas de presentar febre superior a 38ºC de temperatura corporal mentre s’espera
l’arribada d’algun familiar que el pugui portar a casa.
Lloc i data

Signatura del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a

CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en quan al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així
com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels
Drets Digitals, LICEU POLITÈCNIC informa:
Informació sobre Protecció de Dades

Responsable del
Tractament

LICEU POLITÈCNIC, SLU – Escola Santa Isabel
B08659542
Camí de Ca n'Oriol - 08191 Rubí (Barcelona)

Delegat de Protecció de
Dades

Cristina Martinez
Correu electrònic de contacte: dpo@liceupolitecnic.com

Finalitat

Tractar les seves dades i les del seu fill/a per a gestionar
l'autorització per a l'administració de paracetamol.

Legitimació

El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment
de l’interessat que atorga en aquest document.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el
tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la
portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el
Reglament (UE) 679/2016 i poden ser exercits en el domicili:
Camí de Ca n'Oriol, s/n - 08191 Rubí (Barcelona) o a través
del següent correu electrònic:dpo@liceupolitecnic.com.
Així mateix, pot presentar una reclamació davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per
part de l’entitat.

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el temps necessari per
les finalitats del tractament per les que han estat recollides.

LICEO POLITÉCNICO, SLU 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.
SIGNATURA

St. Cugat , a _________________________

