AUTORITZACIONS (ADULTS)
CURS ACADÈMIC 20..... – 20.....

En/na .........................................................................................................................
amb DNI/NIE ............................................................................................................
Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies i/o vídeos corresponents
a activitats pedagògiques del centre i publicades a la pàgina web de l’EMMO, xarxes
socials, aplicacions per a mòbils, o en altres mitjans de difusió local, i sempre només
amb fins educatius:
SÍ
NO

□

□

Autoritzo a l’EMMO a actuar en cas d’accident o urgència segons el criteri del centre
(protocol d’urgències recollit a la Carpeta de Salut), en cas de no localitzar cap
familiar:
SÍ
NO

□

□

ENTENC i ACCEPTO aquestes condicions i, per això, signo la present autorització.
Signatura:

Olot, ............ de ............................. de 20.....
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable del tractament

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Finalitat del tractament
Base jurídica
Destinataris
Drets de les persones

Termini de conservació de les dades
Reclamació

Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00
Atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat
dpd@olot.cat
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18
la finalitat de gestió, manteniment i control de les dades dels usuaris de l’Escola Municipal
d’Expressió, així com la gestió de programes i activitats desenvolupades per l’àrea d’educació
de l’Ajuntament d’Olot.
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són
obligatòries per tramitar la sol·licitud
Les vostres dades no es comunicaran a tercers.
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o
mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD
Mentre es mantingui la vigència de la comunicació
Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paer o mitjançant la seu
electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot

ESCOLA DE MÚSICA AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Av. Anselm Clavé, 7 - 17800 OLOT - 972 27 00 44 - http://escolademusica.olot.cat - escolademusica@olot.cat

