CONSENTIMENT DE CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D'acord amb l'establert pel Reglament General de Protecció de Dades (Diari Oficial de la Unió Europea de 4 de maig de
2016) t'informem que les dades obtingudes per a la formalització de la matrícula seran incorporats a un fitxer automatitzat
sota la responsabilitat del Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) amb la finalitat de tramitar la teua matrícula i
d'ús exclusivament educatiu.
Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que es disposa en
Capítol III d'aquest Reglament) mitjançant un escrit a la nostra adreça:
CEEDCV
C/ Casa de la Misericòrdia, 34
46014 València
Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teues dades no han estat modificats, que et compromets a notificarnos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per utilitzar-los amb finalitats educatives. (Nota: sense aquest
consentiment ens serà del tot impossible formalitzar la teua matrícula)

Na/En ____________________________________________________________________
amb DNI/NIE___________________
València, a ____ de __________________ de 20____
Signatura

CONSENTIMENT DE TRACTAMENT D'IMATGE PERSONAL
T'informem que el Reglament General de Protecció de Dades (Diari Oficial de la Unió Europea de 4 de maig de 2016)
autoritza als centres educatius a l'enregistrament d'imatges amb finalitats educatives al centre escolar.
El CEED sol·licita a més el teu consentiment per poder fer ús a la web del centre de les imatges individuals o col·lectives en
les quals pugues aparèixer, a través dels diferents suports que ofereixen les noves tecnologies.

Na/En ___________________________________________________________________
amb DNI/NIE___________________
València, a ____ de __________________ de 20____
Signatura

CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (Diario Oficial de la Unión Europea de 4
de mayo de 2016) te informamos de que los datos obtenidos para la formalización de la matrícula serán incorporados a un
fichero automatizado bajo la responsabilidad del Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) con la finalidad de
tramitar tu matrícula y de uso exclusivamente educativo.
Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
Capítulo III de dicho Reglamento) mediante un escrito a nuestra dirección:
CEEDCV
C/ Casa de la Misericòrdia, 34
46014 València
Mientras no nos comuniques lo contrario, entenderemos que tus datos no han sido modificados, que te comprometes a
notificarnos cualquier variación y que tenemos tu consentimiento para utilizarlos con fines educativos. (Nota: sin este
consentimiento nos será del todo imposible formalizar tu matrícula)

Doña/Don ___________________________________________________________________
con DNI/NIE___________________
València a ____ de __________________ de 20____
Firma

___________________________________________________________________________________
CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE IMAGEN PERSONAL
Te informamos que el Reglamento General de Protección de Datos (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de mayo de
2016) autoriza a los centros educativos a la grabación de imágenes con fines educativos en el centro escolar.
El CEED solicita además tu consentimiento para poder hacer uso en la web del centro de las imágenes individuales o
colectivas en las que puedas aparecer, a través de los diferentes soportes que ofrecen las nuevas tecnologías.

Doña/Don ___________________________________________________________________
con DNI/NIE___________________
València a ____ de __________________ de 20____
Firma

