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PERMISO DE NOTIFICACIÓNS ÁS FAMILIAS DE INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA AO 
ALUMNADO MAIOR DE IDADE 

O/A alumno/a ___________________________________________________________, con DNI __________________, 
con data de nacemento ____________________, polo tanto, maior de idade, e con domicilio en __________________  
____________________________________________ 

□ AUTORIZO  □ NON AUTORIZO 

ao IES Escolas Proval a poñerse en contacto coa miña familia (pai, nai ou persoa a cuxo cargo estea) para trasladar 
información relevante sobre a miña evolución académica relativa ás faltas de asistencia, cualificacións académicas, ou 
medidas disciplinarias, así como calquera información que sexa considerada pertinente polo profesorado do centro sen 
a petición expresa da miña familia.  

En ___________, a ____ de _____________ de 20___                            Asdo. (O/A alumno/a): 

 

Artigos 6, 10, 11 e 19 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal: “os datos de 
carácter persoal só poderán ser comunicados a terceiros co previo consentimento inequívoco do afectado”.  

Por outra banda, o Protocolo de protección de datos da Consellería, recollendo o sinalado pola Axencia de protección de datos 
(Informe da Axencia de protección de datos 0441/2015), manifesta que “sen prexuízo das posibles circunstancias de cada 
caso concreto, pódese entender que existe un interese lexítimo por parte dos proxenitores en coñecer as cualificacións dos 
seus fillos maiores de idade que, en xeral, pode prevalecer sobre o dereito dos fillos e fillas a que as ditas cualificacións non 
foran accesibles, o que xustificaría este acceso á información polos proxenitores en aplicación da Directiva europea 
95/467CE”. 

Este documento ten por obxecto obter autorización para trasladar ás familias información academicamente relevante 
dos alumnos/as maiores de dezaoito anos sen a petición da mesma. No caso de non autorizar, unicamente se trasladará 
información a petición expresa da familia.  

Os pais ou persoas a cuxo cargo estea o/a maior de idade poderán notificar que están informados da decisión, se é desexo 
do/a alumno/a, cubrindo o apartado seguinte. Unha vez asinado polo/a alumno/a este permiso terá vixencia durante 
toda a súa estancia académica no centro, e será arquivado no seu expediente. Se nalgún momento o/a interesado/a 
quixese modificar esta autorización poderá facelo mediante escrito dirixido á dirección do centro e entregado na 
secretaría do mesmo.  

 

INFORMADO O PAI, NAI OU PERSOA A CUXO CARGO ESTEA O ALUMNO/A: 

Don/dona ____________________________________________________________, con DNI ____________________, 
pai/nai/titor/a do alumno/a __________________________________________________ do curso ___________ e con 
domicilio en __________________________________________ confirman estar informados da decisión do seu fillo/a. 

En ___________, a ____ de _____________ de 20___                              Asdo. (O/a pai/nai/titor/a):  
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