ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET PER TREBALLAR A
L'AULA
La creació constant de nous continguts pedagògics ens permet provar noves metodologies
dins i fora l’aula. A vegades, l’accés a aquests continguts requereix la gestió i creació d’un
usuari i contrasenya.
La creació d’aquests identificadors i la seva gestió en l’àmbit escolar correspon al centre
educatiu. El centre no es responsabilitza de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per
part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o
dels perjudicis causats per un ús inadequat dels serveis o dels continguts dels recursos
utilitzats.
Jo ………………………………………………amb DNI ………………………….. pare/mare/tutor legal de
…………………………………………….. amb DNI ……………………… (autoritzo/no autoritzo) que el Centre
gestioni la creació d’usuaris i contrasenyes associats a recursos i a serveis d’Internet per al
treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques.

Data _____________________

Signatura:

Així mateix l’informem que el titular de les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al
nostre centre, o bé, enviant un correu a comunicacio@daina-isard.cat, sempre adjuntant
fotocòpia del DNI.
En cas de no exercir aquests drets, s’entèn que la vigència d’aquestes autoritzacions tindrà
la durada de la vida escolar de l’alumne en el Centre.;

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades dels alumnes i dels seus
representants legals, seran incorporades en fitxers titularitat de Daina-Isard SCCL d’Ensenyament per al correcte desenvolupament del procés d’inscripció i de la
docència en aquest centre. Les dades seran comunicades a les Administracions públiques que hagin d’accedir-hi per motius legals i també podran ser comunicades a la
companyia asseguradora per a la contractació de l’assegurança. Addicionalment, les dades podran ser parcialment facilitades a altres famílies sòcies, que acreditin un
accés legítim. En el cas que durant el procediment d'inscripció o una vegada procedida a la matriculació, es recollissin dades de salut per al desenvolupament de les
finalitats docents, Vostè autoritza al centre per al tractament d'aquest tipus de dades. Vostè afirma la veracitat de les dades recollides en els documents i informes
complimentats per vostè i retornats a aquest Centre.

