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POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Estimades famílies,
Al realitzar el procés de matriculació esteu atorgant de forma expressa i explicita el vostre consentiment
a què l’Escola tracte la informació que ens faciliteu al llarg de tot este procés amb la finalitat de dur a
terme la gestió administrativa i pedagògica del centre.
A més, en aquells formularis a través dels quals els demanem dades de salut dels seus fills i filles els
demanarem el consentiment de forma expressa i explicita donat que estem davant de tractament de
categories especials de dades personals.
Les dades proporcionades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions
legals, no seran cedides a tercers a no ser que existisca una obligació legal. Teniu el dret d’obtindre
confirmació sobre si en l’Escola Les Carolines C.V. estem tractant les seues dades personals i per tant
teniu dret a accedir a les seues dades personals, rectificant aquelles que siguen inexactes o sol·licitar la
seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries.
Els informem que l’Escola té designat un Delegat de Protecció de Dades davant del qual podreu acudir
per a resoldre qualsevol qüestió que necessiteu, podent contactar mitjançant el següent correu electrònic
dpd@versis.es
Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets,
podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
Vos sol·licitem l’autorització per oferir-vos productes i servicis relacionats que l’Escola puga considerar
que vos poden interessar mitjançant el correu electrònic, SMS o aplicacions de missatgeria instantània.
SÍ
NO
Vos sol·licitem el consentiment a realitzar la cessió a la resta de famílies del seu fill/a de les dades del
correu electrònic, l’adreça del domicili familiar i el número de telèfon amb la finalitat d’afavorir els
assumptes escolars i si es considera oportú la formació d’un grup de whatsapp que reunisca els pares i
el tutor amb una utilització merament informativa.
SÍ
NO
Per últim, sol·licitem la seua autorització per a dur a terme la cessió de les seues dades de contacte a
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) per a l’enviament d’informació sobre iniciatives
proposades per l’associació.
SI
NO
Se’ls informa que poden revocar els diferents consentiments dirigint-se al correu electrònic del nostre
Delegat de Protecció de Dades, adjuntant un document que acredite la seua identitat.
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