PROTECCIÓ DE DADES i D’IMATGE
En compliment del que preveu la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals,
us informem que les dades del dossier de l’Espai Lleure i les fotografies i enregistraments realitzats per personal de Comú
on apareguin els seus fills i filles clarament identificables es tractaran com segueix, tal com ho especifica al Decret de
regulació de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany BOPA núm. 80 – anys 20 del 5/11/2008:
DADES:
TIPUS DE DADES

GESTOR DE LES DADES

Comú d’Escaldes-Engordany

-

Gestió de deutors
Cartes comunals
Assistir correctament a l’infant durant
la seva estada a l’Espai Lleure

Dept. d’Infància del Comú
d’Escaldes-Engordany

-

Assistir correctament a l’infant durant
la seva estada a l’Espai Lleure

Dades personals
(noms i cognoms, data
naixement, adreça,
telèfons....)

Dades sensibles
(dades mèdiques,
custòdies,...)

CESSIÓ A
TERCERS

FINALITAT

FOTOGRAFIES I ENREGISTRAMENTS:
TIPUS DE
DADES

Fotografies

GESTOR DE LES DADES

FINALITAT

CESSIÓ A TERCERS

-

Orles de final de curs

-

-

Fotografies d’activitats

A totes les famílies dels infants
inscrits a l’Espai Lleure

-

Fotografies de grup per regals a A totes les famílies dels infants
les famílies (Nadal,...)
inscrits a l’Espai Lleure
A la família de l’infant que fa
Fotografies d’aniversaris
l’aniversari
Campanyes de publicitat i
promoció del Comú

Comú d’Escaldes-Engordany
-

MARCAR
AMB
UNA X

(Díptics,...)

-

Web i xarxes socials del Comú

-

CD’s final de curs

-

Muntatges festa final de curs

-

Filmacions destinades a difusió
pública sense finalitat
Mitjans de comunicació
comercial

Dept. d’Infància
Enregistrament
Comú d’Escaldes-Engordany

A totes les famílies dels infants
inscrits a l’Espai Lleure
A totes les famílies dels infants
inscrits a l’Espai Lleure

Tota aquesta informació serà emmagatzemada de tal forma que podreu exercir els drets d’accés, oposició i supressió al
Departament d’Infància, tel. 806155, a/e: bressol@e-e.ad. El Comú d’Escaldes-Engordany s’eximeix de tota responsabilitat
en les fotografies i/o enregistraments realitzats per personal aliè al mateix Comú.
PARE

MARE

Nom i cognoms: .............................................................

Nom i cognoms: ..............................................................

.....................................................................................

.......................................................................................

Núm. de passaport/DNI ..................................................

Núm. de passaport/DNI ....................................................

Signatura,

Signatura,

Escaldes-Engordany, ............... de................ de 20......

