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Autorització per a l’enviament d’SMS i/o e-mail

Els alumnes, pares, mares o tutors legals autoritzen el personal d’aquest centre l’enviament de
missatges de faltes d’assistència i missatges informatius via SMS ò e-mail, en compliment del
que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal. 

Autorització per a l’ús de les imatges de l’alumnat

Els pares, mares o tutors legals dels alumnes autoritzen el seu fill/a perquè pugui aparèixer a les
fotografies  de  la  revista  del  centre,  publicacions,  filmacions  destinades  a  difusió  pública  no
comercial i pàgina web, corresponents a activitats escolars lectives o complementàries, així com
a activitats extraescolars organitzades per l’institut  i sempre dins l’àmbit educatiu.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar.  

Autorització per a la realització d’activitats complementàries

Els pares, mares o tutors legals dels alumnes autoritzen el seu fill/a  a realitzar  les activitats
complementàries previstes a la programació general anual de l’institut, i eximeix els professors
de qualsevol responsabilitat en els accidents que puguin esdevenir al seu fill/a qual l’alumne no
compleixi les indicacions donades pel responsable de l’activitat.

Autorització trasllat al centre de salut

Els pares, mares o tutors legals dels alumnes autoritzen el personal d’aquest centre, en cas
d’urgència, a traslladar-los al Centre de Salut Tramuntana d’Esporles per rebre atenció mèdica.

*Les autoritzacions signades seran vàlides durant tota l’escolarització
a l’IES Josep Font i Trias.

D’acord amb el disposat a l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i l’art. 12 del RD 1720/2007,
les dades de caràcter personal facilitades en el procés d’escolarització, són recollides i tractades en un fitxer titularitat
de la Conselleria d’Educació i Cultura, amb domicili al carrer d'Alfons el Magnànim, 29, Palma.
La finalitat d’aquest tractament és dur a terme les gestions necessàries pròpies de les diferents unitats administratives
que participen al procés d’escolarització.
L’informem que, en qualsevol moment, podrà exercir els drets reconeguts a la Llei i,  en particular, els d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a la Direcció General de Planificació i Centres mitjançant el
Registre de la Conselleria, identificant-se convenientment.
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