De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals
i a la lliure c
Iradier 28, 08017 Barcelona, tel. 93 418 24 82, e-mail a8039963@xtec.cat, el qual actua com a Responsable de
Tractament, i autoritza el seu tractament, incloses les seves dades de salut, amb la finalitat de gestió de les dades dels
atives i elaboració
tasques administratives i de gestió de l'entitat, comptabilitat, cobrament de quotes i facturació. Per la prestació del servei
és necessari tractar totes les dades que li demanem, incloses les dades de salut i resta de categoria especial de dades
en
concret, de forma que sense el mateix, serà impossible la seva prestaci
08012 Barcelona.
És necessari que ens proporcioni totes les dades que li demanem, i qualsevol dada que no ens doni, podrà tenir com a
conseqüència que no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvolupament de la base jurídica
que legitima el tractament.
Les seves dades, i del seu representat, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el
pagament de les mensualitats, en cas de tenir les quotes domiciliades, així
Les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com per exemple, els de la
rive, servei de
Google Inc, amb servidors als EEUU i per tant suposa una transferència internacional de dades, si bé compleix amb la
https://www.privacyshield.gov/list.

es dades que es cedeixen únicament son les identificatives i el pla de treball, sense que en cap cas es
ó, limitació al tractament i

Escola Fàsia Sarrià:
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(08017 - Barcelona)
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Pot consultar informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a la pàgina web:
http://www.escolesfasia.cat.

