Recollida i consentiment pel tractament de dades personals
TARRAGONA, en (data) ..........................
Mentes Dinámicas S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de
l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que
disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre
(LOPD) i el Reial Decret (ES) 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD), per la qual cosa li
facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: Comunicació amb les famílies en cas de confinament parcial o total
de l’alumnat com a conseqüència d’una situació de forma major, amb l’objectiu de facilitat
la informació per a la continuïtat de l’activitat amb mitjans online.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per
mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la
destrucció total de les mateixes.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació
legal.
Drets que assisteixen a l'Interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació i supressió, portabilitat de les seves dades i de la limitació o
oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el
tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Mentes Dinámicas S.L.. Via de l'Imperi Romà, 11 Desp 9-10 43003 TARRAGONA
(TARRAGONA). Email: info@dynamind.es

Dades a recopilar:
•

Nom del pare, mare o tutor legal: .........................................................................

•

Adreça de correu electrònic de contacte del pare, mare o tutor legal:
...................................................................................................................................

•

Telèfon de contacte del pare, mare o tutor legal: ...............................................

•

Nom de l’alumne o alumna i curs: ..........................................................................

•

Adreça de correu electrònic de l’alumne o alumna*:
...................................................................................................................................

*L’adreça de correu electrònic de l’alumne o alumna es sol·licita amb l’objectiu de ser
utilitzada únicament per al registre i accés de l’alumne a l’aula virtual, gestionada
mitjançant Microsoft Teams o un programa equivalent. No ens posarem en contacte

Continua darrere

directe amb l’alumne mitjançant email sense coneixement previ del pare, mare o tutor
legal ni, en cap cas, per cap altre motiu no relacionat amb la gestió de l’activitat en
cas de confinament. Recomanem a les famílies la inclusió d’aquesta dada per evitar
conflictes tècnics derivats de l’ús de Microsoft Teams o un programari equivalent per
part del pare, mare o tutor legal.

En compliment de la Llei de Protecció de Dades, per realitzar el tractament de dades
descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del
seu representant legal:
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:
Nom ........................................................................................................................., amb NIF
..............................
Representant legal de l’alumne o alumna .........................................................................,
amb NIF.............................

Signatura:

