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Tarragona, ......... de ......................... de 20........ 

Jo,………………………………………………………………………..……… amb DNI/NIE ………………............, en 
qualitat de tutor legal de ……………………………………………………………………….., d’acord amb el que 
estableix el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de la Unió Europea (RGPD) presto 
el consentiment al centre per tal que les dades personals cedides voluntàriament en els formularis 
que se’ m presentin en relació a les activitats organitzades,  s’incorporin a un registre d’activitats 
de tractament responsabilitat de la FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ) 
i que té per objecte l’adequada organització i prestació de les diferents activitats i serveis 
desenvolupats per aquets centre, els seus departaments, ens col·laboradors i institucions annexes. 

En cap cas s’utilitzaran les dades amb finalitats diferents a les indicades, ni es comunicarà cap dada 
a cap persona aliena a la relació existent entre ambdues parts, llevat de la cessió als estaments 
oficials públics i privats oportuns, necessaris per aconseguir el compliment dels seus objectius. 

Les dades tractades es conservaran mentre es mantingui la relació i, una vegada finalitzada, durant 
els terminis de conservació i prescripció de responsabilitat legalment previstos.  

En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
contactant amb el propi centre, per mitjà d’una carta a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del 
DNI remesa a l’adreça Av. Països Catalans 16, 43007 Tarragona o mitjançant un correu electrònic 
a: iciq@iciq.es. 

Tanmateix,  autoritzo a que les dades de salut del meu fill/a, que proporciono, es facin servir de 
forma adequada, amb la finalitat de dur-ne a terme una bona cura i protecció, i es cedeixin en 
aquells casos pertinents, als serveis sanitaris (metges, infermeres, hospitals,…) 

Igualment, garanteixo la veracitat de les dades proporcionades i em comprometo a facilitar 
qualsevol actualització de les mateixes. 

Al centre, es poden realitzar diferents fotografies i/o vídeos que recolliran les activitats vinculades, 
tant lectives com lúdiques.  És previsible que en algunes de les fotografies i/o vídeos apareguin de 
manera accessòria les imatges d’alguns participants duent a terme diverses activitats. El dret a la 
pròpia imatge està reconegut per l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 
Orgànica 1/1982 de 5 de Maig.  Per aquest motiu, i en previsió que el seu fill/a pogués aparèixer 
en alguna fotografia i/o vídeo, demanem que en donin el seu consentiment: 

ü Per a què el centre pugui publicar imatges a les seves pàgines web, revistes, butlletins,
fullets informatius, publicació de la memòria escolar, orles, agenda, activitats en què
participa el centre, associacions vinculades, etc., on aparegui el meu fill/a, ja sigui
individualment o en grup.

ü En el cas de sortides, festivals, exhibicions, etc., a què el meu fill/a aparegui en totes les
imatges audiovisuals amb finalitats divulgatives del centre.
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ü A la cessió d’imatges on aparegui el meu fill/a exclusivament amb la finalitat de publicar-
les en perfils de xarxes socials del centre, així com per a il·lustrar notícies autoritzades per
la direcció de l’ escola.

De no ser així, marqui la següent casella: NO ¨

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Informacion y 
Comercio Electrónico, autoritzo expressament al centre educatiu a enviar de manera puntual 
informació, activitats i publicacions d’interès  per  mitjans electrònics, a més de documents per la 
correcta execució de la relació establerta.   Si no ho autoritza, cal que s’indiqui a la següent casella: 

NO ¨ 

Signat a .................................. a………..de………………………...…de 20....... 

Nom: Sr/a…………………………………………………………………. 
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