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Comunicació relativa als alumnes majors d'edat i als professors i personal del 
centre: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. Curs 
20___-20___ 

Dades del centre 
Nom del centre Codi del centre 

Adreça 

Municipi Codi postal 

Dades del/de la declarant 
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport 

Declaro 
Que estic assabentat/ada que utilitzaré, per al treball acadèmic, els serveis telemàtics i/o aplicacions de dispositius mòbils que 
requereixen usuari i contrasenya que s’especifiquen a continuació: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

La responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable, però, de 
l’ús indegut del recurs i dels continguts per part dels usuaris: l’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui 
incórrer o dels perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels serveis o dels continguts. 
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades  
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Gestió de les credencials i els accessos als serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-
departament.html o http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-
centres-departament.html 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i  autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

Lloc i data 

Signatura del/de la declarant 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-centres-departament.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/personal-centres-departament.html

	del centre ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a laula: 
	20: 
	Nom del centre: 
	Adreça: 
	Municipi: 
	Nom i cognoms: 
	requereixen usuari i contrasenya que sespecifiquen a continuació 1: 
	requereixen usuari i contrasenya que sespecifiquen a continuació 2: 
	requereixen usuari i contrasenya que sespecifiquen a continuació 3: 
	He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals: Off
	Lloc i data: 
	DNI/NIE: 
	Codi postal: 
	Codi del centre: 


