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ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Tal i com s’estableix al document Salut Escolar en els centres educatius del Departament
d’Ensenyament, a l’Escola no podem donar medicament si no és amb aquests dos documents:
1. Un informe mèdic/recepta on hi consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament i la
pauta d’administració.
2. Autorització on es demani l’administració del fàrmac als professionals del centre.
Aquesta autorització la trobareu a la pàgina web de l’Escola a l’apartat “Normativa del curs” o la
podeu demanar a secretaria. A partir d’aquest moment, i com és normatiu seguirem aquest protocol.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Escola Puigcerver

En/Na ..............................................................................., com a pare, mare, tutor/a legal de
l’alumne/a........................................................................... del curs de ...............................
demana i autoritza als professionals de l’Escola Puigcerver a administrar-li la medicació següent:
Nom del medicament: .......................................................................................................
Pautes d’administració (dosi i horari):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Durada del tractament: .....................................................................................................
Observacions:....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................
Reus, ....... de/d’ ............................... del 20......
Signatura del pare/mare/tutor:

PUIGCERVER S.A. és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment i l’informa que aquestes dades
seran tractades de conformitat amb el què es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27
d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de gestionar l’autorització per a subministrar
medicaments. Aquestes es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament, i no es comunicaran a tercers excepte
per obligació legal o aquells prestadors que actuen com encarregats del Tractament. Quan ja no siguin necessàries per a tal fi, es suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per a garantir la destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.
Així mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu
tractament dirigint-se a PUIGCERVER S.A.. C/ Astorga, 13 - 43205 Reus (Tarragona). E-mail: escolapuigcerver@escolapuigcerver.cat i/o formular una
reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es). Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@escolapuigcerver.cat
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