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AUTORITZACIÓ TRACTAMENT DE DADES (Representació d’un menor o discapacitat) 

RESPONSABLE 

FUNDACIÓ PRIVADA JOAN BARDINA 

CIF G64583404 

Carrer Maria Fortuny 16, 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona), 
Espanya 

escola@joanbardina.com  

Tel 936 400 851 

https://www.joanbardina.com  

LEGITIMACIÓ 

Autorització d'imatges: Consentiment explícit de l'interessat 

Enviament emails: Consentiment explícit de l’interessat 

Recollida de dades de menors: Consentiment explícit de l'interessat; 
Existència d'una relació contractual amb l'interessat mitjançant 
contracte o precontracte 

DESTINATARIS No es cedeixen les seves dades a tercers  

TRANSFERÈNCIES 
INTERNACIONALS 

No es realitzen transferències internacionals de les seves dades 
personals  

PROCEDÈNCIA 

 Autorització d'imatges  

• ALUMNES: El mateix interessat o el seu representant legal 

Enviament emails  

• ALUMNES: El mateix interessat o el seu representant legal 
• PROFESSOR: El mateix interessat o el seu representant legal 

• ENVIAMENT D'EMAILS: El mateix interessat o el seu 
representant legal 

Recollida de dades de menors  

• ALUMNES: El mateix interessat o el seu representant legal 

DRETS 

Té dret d’accedir a les seves dades, rectificar-les, modificar-les, limitar o 
oposar-se al seu tractament, la seva portabilitat, retirar el seu 
consentiment i reclamar davant de l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades. 

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL 

Sol·liciti la nostra «Política de privacitat i protecció de dades» a 
escola@joanbardina.com, https://www.joanbardina.com o les nostres 
instal·lacions 
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FINALITAT 
 
Marqui les que 
autoritzi 

 
Autorització d'imatges: 
                SI          NO 

          AUTORITZACIÓ D'IMATGES. 
 

Prestació de serveis de comunicacions electròniques: 
             SI          NO 

 ENVIAMENT EMAILS. 
 

Recollida de dades de menors: 
              SI          NO 

                           RECOLLIDA DE DADES DE MENORS.  
  

 

ACCEPTACIÓ 

La signatura del present document indica que vostè entén, accepta i autoritza totes 
les clàusules de la nostra política de privacitat per a la recollida i el tractament de les 
seves dades personals. 

Nom i curs de l’alumne/a 

 
 
La data del dia d’avui: 

 
  

La seva signatura: 
 
   

El seu nom i cognoms:

 
 

El seu DNI:
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