
Etxeko tel.:

Helbidea:

Laneko tel.:

PK: Herria: Nazionalitatea:

Etxeko tel.: Laneko tel.:

Helbidea: Nazionalitatea:PK: Herria:

San José de Floreaga

Kalea Izarraitz, z/g,  -

20720, Azkoitia
Matrikula zer urtetan eskatu den:

Datuak behar bezala betetzeko jarraibideak:

Lehen tutorearen datuak

Izena: Bigarren abizena: Ahaidetasuna:Lehen abizena:

Ikaslearen datuak

Izena: Bigarren abizena: Sexua:Lehen abizena:

Bigarren tutorearen datuak

www.floreaga.eus

Nazionalitatea:NAN: Jatorriko ikastetxea:

SMS SMS

Mugikorra: e-maila:Laneko mugikorra:

NAN: Jaiotza-data: Jaioterria: Nazionalitatea:

SMS SMS

Mugikorra: Laneko mugikorra: e-maila:

NAN: Jaiotza-data: Jaioterria: Nazionalitatea:

Ahaidetasuna:Bigarren abizena:Lehen abizena:Izena:

SMS SMS

Larrialdietako tel.: e-maila:

Jaiotza-data: Jaiotza-probintzia: Jaiotza-herrialdea:Jaioterria:

Oso garrantzitsua: Lehen eta bigarren tutoreen posta-helbidea berdina bada, ez bete bigarrenarena. Informazio hau banandutako
edo dibortziatutako familientzat da.
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KONTU KORRONTE ZENBAKIA Titularra: NAN:



_________________________
 Lekua, data, izena eta sinadura

Adin txikiko IKASLE eta euren ordezkarientzat
INFORMAZIO KLAUSULA

Datuen Babesari buruzko Informazioa

1. Arduraduna

1.1. Tratamenduaren Arduraduna:
SAN JOSE DE FLOREAGA IKASTETXEA (aurrerantzean “C. SAN JOSÉ DE FLOREAGA”)
R2000166E
K/ Izarraitz z/g 20720, Azkoitia (Gipuzkoa)
943853043
administrazioa@floreaga.eus

1.2. Datuen Babeserako Arduraduna (DBA):
C. SAN JOSÉ DE FLOREAGA ikastetxeak DBA bat izendatuz gero, izandepena egiten den unean, bere datuak publikatuko dira (telefonoa eta email helbidea) gure webgunean:  https://www.floreaga.eus/

2. Tratamenduaren helburuak

Zure datuak erabili ahal izango dira honako helburuetarako:

- Legearen eta kontratuen araberako betebeharrak betetzea, eta zerbitzua kudeatzea ikaslearen onarpena, heziketa eta zaintza bermatzeko, adosturiko ordutegi eta baldintzetan; honen
barruan dago, beharrezkoa izanez gero arreta medikoa ematea eta kudeaketa psikopedagogikoa ematea orientazioa eta dibertsifikazioa bideratzeko, ikaslea era egokian integra dadin ikastetxean.
Honetarako jaso ahal izango dira ikaslearen osasunari buruzko datuak, berari dagokion babesa eta zerbitzu eskaintza egokia emateko.

- Gure heziketa ekintza eta zerbitzuei buruzko informazio komertziala bidaltzea, edozein bide erabiliz, elektronikoak barne, edota Eguberri zorion postalak edo antzekoak. Ados bazaude,
adieraz ezazu hemen (   )

- Zure irudia edota ahotsa jasotzea, helburu ludiko edo hezitzeaileak medio egingo diren ekintzetan, eta euren balizko komunikazioa C. SAN JOSÉ DE FLOREAGA ikastetxeko beste ikasle
edo lankideei; baita publikatzea ere memoria, aldizkari, erakundeko karteldegian edota C. SAN JOSÉ DE FLOREAGA ikastetxeak informazioa eta zabalkuntzarako erabil dezakeen beste edozein
publikazio mota edo materialetan; edota sare sozialetan dituen kontuetan (Facebook, Instagram, Twitter, eta abar) eta gure webgunean https://www.floreaga.eus/, egunkarietan, tokiko, autonomiako edota
estatuko telebistan. Beti helburu didaktiko eta ludikoetarako eta ikasleen intimitatea eta irudi ona babestuz.
Ados bazaude, adieraz ezazu hemen (   )

3. Legezkotasuna

Zure datuen tratamendurako legezko oinarria gure zerbitzu emate kontratua da, Kontratuaren Baldintza Orokorretan azaltzen diren zehaztasun eta baldintzen arabera eta legezko eta kontratuko
betebeharrak betetzea. Zuengandik helburu hauetarako eskatu dugun baimenean oinarritzen dira gure ekintza eta zerbitzuei buruzko merkatal komunikazioak eta ikaslearen irudi edota ahotsaren jasotze,
komunikatze eta publikatzea.

Eskatzen ditugun datu guztiak derrigor bete beharrekoak dira. Ez emateak adieraziko luke ezingo dela zerbitzu kontratua formalizatu edo burutu.

Dena den, merkatal komunikazioak eta ikaslearen irudi edota ahotsaren jasotze, komunikatze eta publikatzeari ukoak edo eman ondorengo ezeztatzeak ez du inola ere kontratuaren formalizatzea edo
gauzatzea ekidingo.

4. Datuak gordetzeko epeak eta irizpideak

Zure datuak kontrataturiko zerbitzua indarrean dagoen bitartean gorde egingo dira, eta jasotzeko adierazi diren helburuetarako soilik: merkatal komunikazioak bidaltzea, ikaslearen irudia edota ahotsa
jasotzea, komunikatzea eta publikatzea, horretarako baimena ezeztatzen ez den bitartean. Kasu horretan, datuak kendu egingo dira, hots, kentze hori datuak blokeatzea da; blokeaturiko datuak
konpetenteak diren Epaileen, Fiskal Ministerio eta Administrazio Publikoen eskura geldituko dira, bereziki datuen babesaz arduratzen diren agintarien esku, inongo balizko ardurarik sortuko balitz ere,
datuen erabilpenak edota preskripzio datak direla eta.

5. Hartzaileak
Irudi edota ahotsaren hartzaile edo jasotzaileak izango datuenganako irismena duten pertsona guztiak, 2. puntuan aipatu diren publikazioen bitartez.

Ez da aurreikusten Europar Batasunetik kanpo dauden beste herrialdeei daturik bidaltzea.

6. Eskubideak

6.1. Eskubideez baliatzea: Zure eskubideez baliatu nahi baduzu (zure datuenganako irismena, zuzentzea, kentzea, portabilitatea), edota euren tratamendua mugatu edo ukatu nahi baduzu,
mesedez testu idatzia bidaltzea eskatzen dizugu C. SAN JOSÉ DE FLOREAGA ikastetxera, goian adierazi dugun helbidera, edota administrazioa@floreaga.eus email helbidera, Ikasleen Datuen Babesa
erreferentzia jarriz, zure NANaren edo antzeko nortasun agiri baten kopia atxikiz.

6.2. Baimena kentzeko eskubidea: Edozein unetan kendu edo ukatu dezakezu zure datuen tratamendurako emandako baimena. Mesedez testu idatzia bidali C. SAN JOSÉ DE FLOREAGA
ikastetxera, goian adierazi dugun helbidera, edota administrazioa@floreaga.eus email helbidera, Ikasleen Datuen Babesa erreferentzia jarriz, zure NANaren edo antzeko nortasun agiri baten kopia atxikiz.
Baimena kentze honek ez du eraginik izango baimena eman ondoren eta kendu aurretik egin den datuen tratamenduari.

6.3. Erreklamazioa: Edozein kasutan, zure eskubideak urratu direla uste baduzu, erraklamazioa jar dezakezu Espainiako Datuen Babeserako Agentzian (Agencia Española de Protección de
Datos) Jorge Juan 6, 28001, Madrid, telefonoa 901 100 099, eta webgunea www.agpd.es.).

Sinatua. __________________________ Jn/And, NAN: _________________

___________________________ adin txikiko ikaslearen  (NAN: ______________)
Aita (  ) Ama (  ) Legezko Tutorea (  )


