
 

TRACTAMENT DE DADES D’ALUMNES I AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE  
  
  
Nom i cognoms de l’interessat/da (alumne/a):  ….....…………………………………………………  
  
  
1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: La Fundació Privada Ressons, amb 
domicili al c/ Almeria núm. 57, Barcelona  
  
2.- DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: CIPDI, Tratamiento de la Información, 
S.L., amb domicili a Mataró, c/ Sant Agustí núm. 1 1r 1a i correu dpd@cipdi.com  
  
3.- FINALITAT DEL TRACTAMENT, BASE JURÍDICA I PERÍODE DE 
CONSERVACIÓ. Les dades que ens proporcioneu i les que es generin mentre 
mantingueu relació amb la Fundació es faran servir per:  
  
I.- Gestió de les activitats que organitza la Fundació que, actualment, i sense 
perjudici que en un futur puguin ser ampliades, són: el casal estiu, la gestió del 
monitoratge i vetlladors de l’escola Proa, el sistema de beques a través de la 
comissió de beques i les activitats extra lectives. Per a mantenir-vos informats 
d’aquestes activitats podem utilitzar tant mitjans electrònics, com altres mitjans. 
La informació es conservarà durant el termini de prescripció de les accions legals, 
que pot arribar fins a 1O anys. La base jurídica del tractament és la pròpia relació 
jurídica que manteniu amb la fundació.  
  
II.- lmatges i sons. En alguns casos es poden captar imatges, sons o dades 
dels/de les usuaris/usuàries quan participen de les activitats i que es poden  
utilitzar  per  a difondre les activitats en els espais de difusió pública d'informació 
com  són el web  de  l’escola Proa o altres que es puguin crear i que siguin titularitat 
de la fundació, blocs, xarxes socials,  revista i altres publicacions.   
Podeu obtenir més informació sobre aquest punt al següent enllaç https://escola-
proa.cat/som/una-comunitat/ressons/.  Les  imatges  es conservaran 
amb caràcter històric fins que revoqueu aquesta autorització. La base jurídica 
d’aquest tractament és el consentiment que atorgueu amb aquest document.  
  
4.- PERSONES DESTINATÀRIES DE LA INFORMACIÓ. El personal propi del 
responsable del tractament, degudament autoritzat per la direcció, els proveïdors 
necessaris per complir amb les nostres obligacions, l’Associació de Famílies 
Bordeta - Sant Medir (AFBSM - Escola Proa), les persones o entitats amb les que 
col·labora la Fundació per gestionar les activitats que organitza amb la finalitat de 
facilitar el control de la relació jurídica i les administracions públiques en l’àmbit 
de les seves competències.  
  
  
Algunes activitats poden ser organitzades per/amb la Fundació Tr@ms 
(www.fundaciotrams.org/). Amb la signatura d’aquest document està autoritzant 
la cessió de dades i d'imatge a l’esmentada fundació amb la finalitat de poder 
participar d’aquestes activitats i donar-li la màxima difusió mitjançant els seus 
espais de difusió pública d'informació.  
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5.- TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DADES. Xarxes socials que consten 
anunciades al web.  
  
6.- DRETS DE TERCERES PERSONES. En cas que ens cediu dades de terceres 
persones, les hi heu de comunicar tota la informació que consta en aquest 
document.  
  
7.- EXERCICI DE DRETS. Teniu dret a accedir al contingut de les vostres dades 
personals, a rectificar-les i a suprimir-les, a limitar el tractament, a oposar-vos a 
que les tractem, a consentir expressament la portabilitat de la vostra informació, 
a no sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o 
parcialment el consentiment que atorgareu quan signeu aquest document. Per 
exercir els esmentats drets podeu dirigir-vos a les adreces que consten al punt 1 i 
2 d’aquest document.  
  
8.- CONSEQÜENCIES DE LA NEGATIVA A ATORGAR CONSENTIMENT.  
La negativa a facilitar-nos l’autorització o les dades imprescindibles per participar 
de les nostres activitats, poden afectar a la manera de gestionar les obligacions 
que ens vinculen amb vosaltres i, fins i tot, poden condicionar la vostra participació 
en aquestes activitats.  
  
9.- DRET A RECLAMAR. L’organisme competent per resoldre els conflictes 
derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat de Control de Protecció 
de Dades Espanyola, l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid 
(28001), c/ Jorge Juan número 6.  
  
10.- DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES I CREACIÓ DE  
PERFILS. En general, no les fem servir.  
  
He llegit i entès la informació anterior i  
  
DEMANO I AUTORITZO al Responsable del Tractament per a què tracti tota la 
informació facilitada i la que s’elabori posteriorment, en les condicions que consten 
en el present document amb la finalitat de:  
  

• Gestionar les activitats que organitza la Fundació  
• Fer ús de les imatges en les condicions que consten en aquest document.  

  
Si vol fer alguna observació, demani i ompli el formulari d’oposició o contacti amb 
el DPD de l’escola.  
  
  
Barcelona, a ........... de ........................ de ................   

El/la representant legal                             Acceptació de la Fundació  

   


