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Tel.

Declaració responsable per a les famílies
Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors
Nom i Cognoms de l’alumne o alumna

Nom i Cognoms del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna

DNI/NIE/Passaport

Declaro, responsablement:
1.- Que el meu fill/a o tutoritzat/da, els darrers 14 dies i en aquest moment:


No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.



No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.



No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.



Té el calendari vacunal al dia.

2.- (Seleccioni una de les dues opcions)

Que el meu fill/a o tutoritzat/da no pateix cap de les malalties següents:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten
tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que el meu fill/a o tutoritzat/da no pateix cap de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o
pediatre/a la idoneïtat de rependre l’activitat escolar:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten
tractaments immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3.- Que prendré la temperatura al meu fill/a o tutoritzat/da abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas
que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.
4.- Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a o tutoritzat/da al centre educatiu FÀSIA EIXAMPLE signo la
present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.
Lloc i data
Signatura del pare, mare o representant legal de l’alumne o alumna

ESCOLA FÀSIA EIXAMPLE
Ptge. Domingo,3
08007 – Barcelona
Tel. 93 215 23 23
a8035064@xtec.cat

Tel.

ESCOLA FÀSIA SARRIÀ
Iradier, 28
08017 – Barcelona
Tel. 93 418 24 82 | 93 212 40 16
a8039963@xtec.cat

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 circulació d’aquestes dades), l’informem que les dades que ens proporcioni en el seu nom o en representació
d’altra persona, es tractaran per CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL FASIA, S.L., CIF B63574305, amb domicili a 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
alumnes i usuaris de l’escola per impartir les tasques educatives i elaboració d’informes, així com per la realització de 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
necessàries, i del qual es realitzarà un perfil de l’usuari per atendre a les seves necessitats assistencials i educacionals en concret, de forma que sense el mateix, serà impossible la
seva prestació. Per tant, la base jurídica és l’execució dels serveis contractats. Les dades del Delegat de Protecció de Dades és: cristinamorales@icab.cat, Ros d’Olano, 6, entrl 1ra.
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 seu consentiment o si no ho autoritza una llei, excepte al
Departament d’Ensenyament i a l’entitat bancària del compte pel pagament de les mensualitats, en cas de tenir les quotes domi ciliades, així com a l’Història Clínica quan
correspongui. Les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com per exemple, els de la gestoria que tinguem contractada en cada moment,
així com es podrà utilitzar l’emmagatzematge de Drive, servei de Google Inc, amb servidors als EEUU i per tant suposa una transferència internacional de dades, si bé compleix amb
la normativa europea en tant està inscrit a l’Escut de Privacitat, tal com pot comprovar a l’enllaç https://www.privacyshield.gov/list.
Atesa la existència del protocol d’activitats compartides entre FASIA i altres centres, serà necessari que cedim les dades de l’alumne a aquests centres, sense els quals no podem
portar a terme el protocol que supervisa Departament d’Ensenyament. Les dades que es cedeixen únicament son les identificatives i el pla de treball, sense que en cap cas es
cedeixin dades de salut ni perfil de l’alumne.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i a la portabilitat de les seves dades, mitjançant petició escrita
al domicili de l’escola al que pertany:

Escola Fàsia Sarrià: C/ Iradier, 28 (08017 - Barcelona) Tel. 93 418 24 82 | 93 212 40 16 | a8039963@xtec.cat
Escola Fàsia Eixample: Ptge. Domingo,3 (08007 - Barcelona) Tel. 93 215 23 23 | a8035064@xtec.cat
Pot consultar informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a la pàgina web: http://www.escolesfasia.cat.

