c/ Astorga, 13
43205 REUS Baix Camp
Tel. 977 75 69 31 Fax. 977 75 60 33
escolapuigcerver@xtec.cat
www.escolapuigcerver.cat

Autorització pel lliurament d’un TÍTOL/ Llibre d’escolaritat o altres documents
1.

Dades alumne/a

DNI/NIE/PASSAPORT

Cognoms i nom

Telèfon/s

Adreça correu electrònic

2.

Dades del títol, llibre o document

Tipus de títol

Document

ESO

_______________________________________

BATX

_______________________________________

ALTRES: __________________________

AUTORITZO a recollir l’esmentat títol/ llibre / document a:
3.

Dades de la persona autoritzada

DNI/NIE/PASSAPORT

Cognoms i nom

Documentació per adjuntar a l’autorització:
-

Fotocòpia del DNI de la persona autoritzant

-

Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada

-

En el cas de recollida de títol, reguard de la sol·licitud

Lloc i Data
Signatura del/de la sol·licitant

Signatura del/de la representant

Espai reservat per a l’Escola

Observacions:....................................................................................................................................................................................

PUIGCERVER S.A. és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de gestionar l’autorització pel lliurament de la documentació acadèmica
sol·licitada. Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament. Posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures
tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a
responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades. El tractament de les dades està basat en el manteniment i desenvolupament de la relació contractual.
No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a Encarregats del tractament. Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés,
rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a PUIGCERVER S.A., C/ Astorga, 13 - 43205 Reus (Tarragona) o escolapuigcerver@escolapuigcerver.cat, i el de
reclamació a www.agpd.es. Dades de contacte del DPO: dpo@escolapuigcerver.cat. Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit. L’Interessat consent el
tractament de les seves dades en els termes exposats:

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

