
C E I P  “ P R A I A  X A R D Í N ”
Rúa Praia Xardin s/n

15930 BOIRO (A CORUÑA)
881866545   881866548

@          ceip.praia.xardin@edu.xunta.es

AUTORIZACIÓNS

D./Dª _______________________________________ co DNI núm.: _____________

pai/nai/titor legal do/a alumno/a: __________________________________________

matriculado no curso: _________  grupo: ____,

SAÍDAS LÚDICO-CULTURAIS  PRÓXIMAS AO CENTRO

Autorizo para que o/a meu/miña fillo/filla asista a todas as visitas educativas próximas ao

centro  dentro do horario lectivo e programadas para o curso académico 2020/21.

                                SI   □ NON    □

NOTIFICACIÓNS TELEMÁTICAS      

Autorización para recibir notificacións telemáticas:     SI   □              NON    □

Mail  (indicar en caso afirmativo)___________________________________________

RECOLLIDA DE ALUMNADO DENTRO DO HORARIO LECTIVO

Autorizo para recoller no colexio ao/á meu/miña fillo/a dentro do horario lectivo a:

D./Dª.: __________________________________________ DNI: _______________

D./Dª.: __________________________________________ DNI: _______________

D./Dª.: __________________________________________ DNI: _______________

“En cumprimento do disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,
infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da  Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional  da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento.
A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral
Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional , como responsable do ficheiro, solicitándoo
ante  a  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional ,  edificio
administrativo  de San Caetano,  S/N,  15781,  Santiago de Compostela,  ou  mediante o  envío  dun correo electrónico a
sxt.cultura.educación@xunta.es.”

mailto:sxt.cultura.educaci%C3%B3n@xunta.es


C E I P  “ P R A I A  X A R D Í N ”
Rúa Praia Xardin s/n

15930 BOIRO (A CORUÑA)
881866545   881866548

@          ceip.praia.xardin@edu.xunta.es

AUTORIZACIÓN USO DE IMAXES

D./Dna. ..................................................................................... con DNI ..................................., na miña

condición de representante legal do alumno ou alumna .....................................................................,

autorizo  o  tratamento  da  imaxe  do   mesmo  en  relación  coas  actividades  escolares  e

extraescolares promovidas polo CEIP PRAIA XARDÍN e polos responsables e autoridades

educativas na páxina web ou blog do centro ou institucional, na revista escolar e en medios

de comunicación durante o curso escolar 2020/21. 

Así  mesmo,  autorizo  o  tratamento  da  imaxe  en  contornas,  aplicacións  ou  ferramentas

virtuais prestadoras de servizos en nube, redes sociais (facebook, Instagram e outros), ou

servizos de mensaxería, e autorizo a posible transferencia internacional de datos, derivada

do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. Así mesmo, recoñezo ter sido

informado/a da posibilidade de revogación deste consentimento en calquera momento. 

  SI   □ NON    □

SÓ ALUMNADO  DE 5º E 6º PRIMARIA
Autorizo, baixo a miña responsabilidade, que o/a alumno/a ......................................................... 

marche só/soa para a súa casa.

            SI   □ NON    □

Boiro, ___ de ______________ de  20___

Asinado.

“En cumprimento do disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,
infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da  Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional  da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento.
A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral
Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional , como responsable do ficheiro, solicitándoo
ante  a  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional ,  edificio
administrativo  de San Caetano,  S/N,  15781,  Santiago de Compostela,  ou  mediante o  envío  dun correo electrónico a
sxt.cultura.educación@xunta.es.”
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