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Datos alumnado 2019-2020 

 

1. DATOS PERSOAIS DO/A ALUMNO/A    

Apelidos: 
 
.....................................................................................  

 

Nome: 
 
 ............................................  

Curso actual: 
 
 ......................  
 
 
 
 

 

Domicilio: 
 
.....................................................................................  

Localidade: 

 .................................  

Teléfono domicilio: 
 
 .................................  

 

 

Lingua familiar predominante:   ☐ Galego 

   (Marcar cunha cruz)         ☐ Castelán 

 

 
2. DATOS DA FAMILIA      

Apelidos do nai:  

............................................................  

 

 

 

 

 

 
  

Nome:  

 ...................................  

☎ Móbil: 
 
 ..........................  
 

 

☎ Traballo: 
 
 ...........................  

Apelidos da pai: 
 
............................................................  

 

Nome: 
 
 ...................................  

☎ Móbil: 
 
 ..........................  

☎ Traballo: 
 
 ...........................  

Enderezo electrónico  ..............  
Nai: 

Pai: 

 
3. RISCOS DE SAÚDE Faga constar  se o seu  fillo/a  padece algunha enfermidade ou problemática que debamos 

coñecer: (diabetes, alerxias, intolerancias, epilepsias, TEA, TDH, etc, e adxuntar informe médico e/ou psicolóxico) 
 

 

 

 

 

 

 

4. OPTATIVAS PARA O CURSO 2019-2020: 

RELIXIÓN:  Católica  ☐ 

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS/ATENCIÓN EDUCATIVA:   ☐   

 (Marcar cunha cruz a opción desexada. É necesario marcar una delas) 

 
5. AUTORIZACIÓNS 

AUTORIZO   ao meu fillo/a a participar en todas as saídas escolares organizadas polo Colexio:    ☐    SI    ☐ NON 
 
 

AUTORIZO ao meu fillo/a a sair só/soa do Colexio, unha vez rematadas as clases:     ☐   SI    ☐  NON 
                  (opción exclusiva para alumnado de 4º a 6º de Primaria) 

 

 

6. SOLICITUDE DE PERMISO PARA UTILIZAR A IMAXE DE MENORES: 

mailto:ceip.zalaeta@edu.xunta.es


O Regulamento 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección 
das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD), 
que resulta de aplicación directa en España sen necesidade de ningún acto de adaptación normativa  por parte 
do Estado. 
A Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 
Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD, 
que continúa vixente en todo o que non se opoña á normativa anteriormente indicada. 
 
Teño lida a cláusula de protección de datos de carácter persoal. 
 

AUTORIZO:    ☐ SI ☐ NON     ( (Marcar cunha cruz a opción desexada)  

  

7. AUTORIZACIÓN DE DATOS PARA USO DE TOKAPPSCHOOL: 

Para comunicarnos con vostedes a través da plataforma TokApp School. 
 
Teño lida a cláusula de protección de datos de carácter persoal. 
 

AUTORIZO:... ☐ SI ☐ NON     ( (Marcar cunha cruz a opción desexada)  

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E SERVICIOS 

 ☐ Comedor           ☐    Actividades extraescolares      ☐ Madrugadores    (É necesario apuntarse  na ANPA) 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL PARA A AUTORIZACIÓN DE 

IMAXE DO MENOR: 
 Autorizo o tratamento da imaxe do meu fillo menor en relación coas actividades escolares e extraescolares promovi-
das polo centro e polos responsables e autoridades educativas na páxina web ou blogues do centro ou institucional, 
na revista escolar e en medios de comunicación durante o curso escolar 2019/20. 
 
Autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de servizos e autorizo a 
posible transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. 
 
Recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste consentimento en calquera momento presen-
tando a solicitude por escrito na secretaría do centro. 
 
Este material está exclusivamente suxeito a un uso educativo e informativo ás familias. 

 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL PARA TOKAPP SCHOOL : 
Todos os datos son almacenados nun Datacenter na Unión Europea (España), que a súa vez, cumpre a L.O.P.D. 
Todas as nosas comunicacións están cifradas. Utilizamos as últimas tecnoloxías para protexer os datos dos nosos 
clientes. 
As mensaxes enviados elimínanse sempre do noso servidor de mensaxería, quedando só no historial particular do 
centro. 
Non facilitamos ningún dato persoal a outros usuarios ou a terceiros nin utilizamos esa información para nada mais 
que no sexa dar servizo ao centro e aos usuarios. 
Os usuarios só verán en contactos a quen estivese previamente na súa axenda telefónica. 
Os usuarios do panel non administradores en ningún caso teñen acceso aos datos persoais dos destinatarios. 
Todos os destinatarios das mensaxes a TokApp aceptaron de forma explícita recibir información do centro, no mo-
mento en que instalaron a App (o centro deberá obter autorización expresa dos destinatarios de SMS o e-mail). 
O centro ten control total sobre quen envía mensaxes, a quen pode envialos y que mensaxes se enviaron. 

  

 A Coruña, …..............................de 2019 

 O pai, nai ou titor/a legal (en caso de separación ou divorcio pai E nai) 
 
 
 
 Asdo.: ................................................................     Asdo.: ................................................................ 


