AUTORITZACIÓ PER REBRE INFORMACIÓ DE L’AFA VEDRUNA SANT BOI.
L’Associació de Famílies d’Alumnes del centre educatiu Vedruna Sant Boi, vol
implantar un nou mètode de comunicació entre els seus associats, per tal que
l’informació de la qual es disposa, arribi a totes aquelles famílies que així ho
desitgin, de forma legal.
El present document és per tal d’autoritzar a la Junta de l’AFA a enviar
correspondència electrònica i missatges de Whatsapp a les famílies, informant tant
de les tasques realitzades per aquesta associació en el marge de les seves funcions,
com per distribuir informació de caràcter rellevant, com per informar de les
diferents activitats futures encaminades al gaudiment dels alumnes que formen
aquesta escola, com tots aquelles que es desprenguin i/o s’orientin a les famílies
que formen aquesta associació.
D’aquesta manera, aquest AFA obre un altre canal de comunicació adreçat a les
famílies interessades en esbrinar la dedicació que aquesta associació aporta tant
als alumnes del centre escolar, com a la pròpia escola, per garantir els drets i
llibertats de les famílies que confien en aquesta associació.
Aquest nou repte, fa que aquest AFA faci un pas de gegant encaminat a la reducció
de paper, que tota aquesta comunicació prèvia comportava, reduïnt així els residus
que es generaven i contribuint a millorar l’estatus d’escola verda que tant d’esforç
ha costat aconseguir al centre escolar.
Us informem que les dades facilitades al present document MAI seran lliurades a
tercers, garantint així el compliment de la legislació vigent de matèria de protecció
de dades (Reglament de la Unió Europea 2016/679 Registro General de Protección
de Datos) i que les dades que ens heu facilitat seran incloses a la nostre base de
dades i només s’utilitzaran en l’àmbit de la nostre associació.
Família que signa el consentiment
Nom i Cognoms de l’alumne: ______________________________________________________________
Correus electrònics: _______________________________________________________________________
Telèfons: __________________________________________________________________________________
Dono el meu consentiment i signo en prova de conformitat.

Signatura

Sant Boi de Llobregat, a ____ de _________________de 20__

