
 

  
 

FULL D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

 

 

El senyor  _   , amb DNI         

La Senyora _____________________________________________, amb DNI     

com a pare/mare/tutor/s legals de l’alumne/a ______________________________ ___________________ 

amb DNI   , del curs       del Col·legi Santa Maria, 

de Palma de Mallorca, 

 
Vol/volen inscriure al meu/nostra fill/a a les següents activitats extraescolars: 

 

.  _  _  _ 
 

  _  _  _   
 

  _  _  _   
 

Així mateix, vos demanam que marqueu amb una creu els dies d'assistència a la biblioteca. 
 

Biblioteca Primària 
(de 16:00 a 17:00) 

dilluns dimarts dimecres dijous 
    

 
 

Biblioteca ESO 
(de 14:00 a 14:50) 

dimarts dijous 
  

 
 

Palma de Mallorca, a _  de  de 20_  _ 

Signatura del Pare/tutor legal Signatura de la mare/tutora legal 
 

 
  _  _   _   

 
IMPORTANT: 
- El full d’inscripció s’ha d’entregar al tutor abans del dia 25 de setembre de 2019. 

- Els horaris de les activitats poden canviar, segons la demanda i formació dels grups. 
 
 
 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES  

Responsable del tractament: Col·legi Santa Maria. Dades de contacte: carrer Almirall Cervera, número 2, de Palma de Mallorca, Illes Balears, c. 
postal 07014; Dades de contacto del delegat de protecció de dades: dpd.lopd@gmail.com; Finalitat del tractament: al centre educatiu es tractem 
les dades personals dels interessats, amb la finalitat de realitzar una correcta gestió i funció educativa, una adequada organització i prestació dels 
diferents serveis i activitats que són desenvolupades per aquest Centre Educatiu; Conservació de les dades: les dades personals recollides seran 
conservades mentres existeixi un vincle contractual. Legitimació del tractament: la base legal per al tractament de les seves dades és l’execució  
de un contracte i l’interès legítim del responsable; Totes les dades sol· licitades són obligatòries, sinó són completats, el formulari podria no ser 
vàlid; Destinataris de cessions: No esta prevista ninguna cessió de dades; Transferències: No esta prevista cap transferència internacional; Drets 
dels interessats: Els interessats, podran exercitar els drets: a) d'accés a les dades personals que li concerneixen; b) de rectificació de les seves 
dades personals per a la seva actualització; c) de supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van 
ser recollits; d) de limitació del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies, en aquest cas, el responsable de tractament 
únicament conservarà les dades per a l'exercici o la defensa de reclamacions; e) d'oposició al tractament de les seves dades, en determinades 
circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, en aquest cas, el responsable de tractament únicament conservarà les  
dades personals per a l'exercici o la defensa de reclamacions; f) de portabilitat de les seves dades personals, quan aquests siguin automatitzats. Per 
a això, ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI/Passaport, a la seu social informada a l'apartat 
“Responsable del tractament”. 
L'interessat té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a 
la seva retirada. L'interessat pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment 
quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb el responsable. 


