
MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
DADES PERSONALS

(*)      Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

Nom i cognoms                          DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)       DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

ESCOLA BRESSOL

DADES INFANT 

Nom i cognoms de l’infant          DNI/CIF

Data de naixement               Municipi de naixement       Nacionalitat

Adreça                      Codi Postal        Població

Telèfons habituals   Telèfons d’emergència    Núm. afiliació a la Seguretat Social

DADES FAMÍLIA

Nom i cognoms del pare/mare       Professió                Data naixe.        DNI

Nom i cognoms del pare/mare       Professió                Data naixe.        DNI

Nom i cognoms del representant legal      Professió                Data naixe.        DNI

Document acreditatiu de la pàtria potestat o la representació legal de l’alumne/a

Nom de germans/es                                    Lloc entre els germans/es                    Llengua o llengües familiars

Dades mèdiques de la família a tenir en compte



“D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
fitxer de dades, anomenat IMATGES, responsabilitat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Les dades seran utilitzades per a la gestió 
del tràmit que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb 
les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat.

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió 
d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment o per correu 
convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.”

40512-002 v7 IMP. MUNICIPAL

Palau-solità i Plegamans,  30   de/d’ d   esembre de 2019   Signatura

AUTORITZACIÓ IMATGE

Les Escoles Bressol Municipals volen fer públiques les activitats que porten a terme, ja siguin les ordinàries, que 
tenen lloc als edificis on estan ubicades les escoles, com les extraordinàries o complementàries que es realitzin 
fora de les seves instal·lacions. 

La difusió que se’n pugui fer serà a través de les pàgines web i xarxes socials de l’Ajuntament o de les mateixes 
Escoles Bressol, del Butlletí que edita l’Ajuntament, de les pàgines o notícies d’informació municipal inserides en 
altres publicacions periòdiques i/o de material promocional i divulgatiu, en format físic o digital, siguin fotografies 
o vídeos, que s’enviïn a mitjans de comunicació i/o directament a la ciutadania. Les imatges poden ser cedides a 
l’AMPA. 

Aquesta autorització és conforme a la Llei orgànica 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal 
i familiar i a la pròpia imatge, en relació amb el que estableix  la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal. Per aquest motiu, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares i mares o tutors legals 
la pertinent autorització per poder difondre fotografies o bé vídeos on apareguin el/s vostre/s fill/s o la/les vostra/es 
filla/es i puguin ser clarament identificables. 

Per això, us demanem que empleneu el formulari següent amb les vostres dades i que poseu una creu en el quadre 
del SI (si n’autoritzeu la difusió) o del NO (si no ho voleu fer). 

       Si autoritzo   No autoritzo

Us agraïm la vostra amabilitat en contestar aquest qüestionari. Si autoritzo No autoritzo a captar i difondre la 
imatge del meu fill/a en el web, les xarxes socials (Facebook, Instagram, etc.),  revistes, publicacions, 
exposicions o en qualsevol altre mitjà en relació a les activitats organitzades per les Escoles Bressol municipals.
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