Escola Joan Bruguera

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i
recursos digitals a internet per treballar a l'aula
Dades del centre
Nom del centre

Codi del centre

Escola Joan Bruguera

17001450

Adreça

Gran Via Jaume I, 24
Municipi

Codi postal

Girona

17001

Dades de l'alumne/a
Nom i cognoms de l’alumne/a

Data de naixement

Curs

Dades del pare, mare o representant legal
Nom i cognoms

DNI/NIE/PASSAPORT

Autoritzo
Sí

No

Que el centre gestioni la creació de l'usuari i contrasenya associats als recursos i
serveis d'internet per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques.
La gestió d'aquests identificadors i la responsabilitat de l'ús que se'n faci en l'àmbit escolar correspon al centre
educatiu. El centre no es fa responsable de l'ús indegut del recurs i dels seus continguts per part dels usuaris. L'usuari
serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat
dels seus serveis o dels seus continguts.
Lloc i data

Signatura del pare, mare o representant legal de l'alumne o alumna.

Sra. directora de l'Escola Joan Bruguera de Girona
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades que se sol·liciten en aquest imprès seran incorporades al fitxer “Alumnes de centres educatius depenents del Departament
d’Ensenyament” que és responsabilitat de la direcció del centre educatiu, amb la finalitat de gestionar l’acció educativa, l’orientació
acadèmica i professional, l’acció tutorial i de comunicació amb les famílies, l’avaluació objectiva del rendiment escolar, el compromís de
l’alumnat i les seves famílies en el procés educatiu i l’accés als serveis digitals i telemàtics facilitats pel Departament. S’autoritza
expressament al responsable del fitxer el tractament de les dades amb la finalitat indicada. La persona afectada pot exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la direcció del centre educatiu corresponent.

