CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D'acord amb l'establit per la Llei Orgànica 15/1999 t'informem que les dades
obtingudes per a la formalització de la teua matrícula seran incorporades a un fitxer
automatitzat sota la responsabilitat del Centre Específic d'Educació a Distància
(CEED), amb la finalitat de poder tramitar la teua matrícula i d'ús exclusivament
educatiu. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot açò de
conformitat amb el que es disposa en l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
Pots exercir els teus drets mitjançant un escrit a la nostra adreça: CEEDCV C/ Casa
de la Misericòrdia, 34 València 46014.
Mentre no ens comuniques el contrari, entendrem que les teues dades no han sigut
modificades, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu
consentiment per a utilitzar-les amb finalitats educatives.
El CEED sol·licita també el teu consentiment per a poder fer ús amb finalitats
exclusivament educatives de les imatges individuals o col·lectives en les quals
pugues aparèixer, a través dels diferents suports que les noves tecnologies ens
ofereixen.
Na/En________________________________________________________________
amb DNI/NIE _____________________ done la meua autorització al CEED
València a ____ de __________________ de 20____
Signat:

CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 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 los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
Puedes ejercer tus derechos 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.
El CEED solicita también tu consentimiento para poder hacer uso con fines
exclusivamente educativos 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 _____________________ doy mi autorización al CEED
València a ____ de __________________ de 20____
Firma

