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DOCUMENT ÚNIC DE SOL·LICITUDS I AUTORITZACIONS
A L’ESCOLA LES CAROLINES
amb DNI
com a pare, mare, tutor o tutora de/d’
de la classe de (posar el nivell que cursarà),

i coneixedor/a de

la informació sobre els diferents serveis voluntaris que oferta l’Escola,
SOL·LICITA a L’Escola Les Carolines, per als deu mesos del curs escolar 2021-2022:
Utilitzar el Menjador Escolar (Posar SÍ o NO)
Utilitzar Transport Escolar (Posar SÍ o NO)
Utilitzar Escola Matinera (Posar SÍ o NO)
Així mateix, AUTORITZA a l’Escola Les Carolines, Coop. V. a:
1-Poder fer ús de la imatge fotogràfica del seu fill/filla per a les publicacions internes de
l’Escola com EL CORREU DEL DIJOUS i per a la pàgina web del centre, sempre i sols amb
finalitats escolars, pedagògiques i informatives a les famílies.
2-A custodiar i utilitzar les seues dades personals amb la finalitat i objectius següents:
a) Què totes les dades personals i familiars de què disposa només podran ser
utilitzades per a qüestions administratives pròpies del centre escolar o informatives a la
família de l’alumne/alumna.
b) Què aquestes dades personals mai no seran facilitades a cap persona,
empresa, organització o associació sense autorització escrita del tutor-tutora, pare o
mare de l’alumne/alumna.
c) Què el Departament d’Administració de l’Escola Les Carolines vigilarà que es
garantisca la privacitat de totes les dades personals que estan en els seus arxius, en
compliment de la Llei de Protecció de Dades.
Igualment MANIFESTA ser coneixedor/coneixedora de tota la informació econòmica i
conceptes especificats i entregats per escrit per l’Escola Les Carolines, els quals accepta que li
siguen facturats en els rebuts, amb un total de deu mensualitats per cada curs escolars.
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