
 

El Campello 
Ajuntament 

 

 

 

ESCOLA DE FAMÍLIES: CEIP EL VINCLE 

 

DADES PERSONALS 

NOM I COGNOMS:  

CENTRE EDUCATIU:  

CORREU ELECTRÒNIC:  

TELÈFON:  

 

SESSIONS / DATA        

1. Família i educació (estils educatius)                                            17 novembre  

2. Sabem comunicar-nos? (habilitats afectives i de comunicació)       24 novembre  

3. Límits i normes (motivació, premis, ...)                                         1 desembre  

4. Educant en igualtat (coeducació i responsabilitat)                        15 desembre  

5. Acompanyament emocional (cóm gestionar les emocions)             12 gener  

6. El conte com recurs educatiu (contes que emocionen)                  19 gener  

  Pot assenyalar les sessions que vol anar      

 
OBSERVACIONS 

 
 

 
El responsable del tractament de les dades personals és l´Ajuntament d´ El Campello, amb adreça en: C/ Alcalde Oncina Giner, 7, 03560, El 

Campello, Alacant. La finalitat del tractament és la gestió de les inscripcions a activitats, cursos i/o tallers de la Regidoria d´Educació. 

Tractament legitimat en el consentiment explícit de l´ interessat o del seu representant legal, l´exercici de pod ers públics conferits al 
responsable del tractament i/o compliment d´una obligació legal apl icable al responsable del tractament. Drets: accés, rectificació o supresió, 

cancelació, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada del consentiment prestat. El mode d´exercir aquestos drets s´indica a la 

pàgina 2 de la present sol.licitud i/o a la pàgina web http://www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos 

Regidoria d´ Educació 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A 

FAMILÍES 

Nivell educatiu del/de la fill/a: 

 Infantil 

 
 Primària 

☐ Marcat aquesta casella declare tindre una edat superior a 18 anys. L´acreditació d´aquesta dada pot ser 
requerida per mitjà de presentació del DNI, NIE o Passaport. 

En/Na amb DNI/NIE/Passaport (vigent) 

autoritze el tractament de les dades de caràcter personal en relació amb l´activitat organitzada pel Departament 

d´Educació anomenada: PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A FAMÍLIES “Xerrada i cafè”. 

 
☐ Marcant aquesta casellla done el meu consentiment per al tractament d´imatges que puguen fer-se en el 
transcurso de l´activitat, les quals poden ser objecte de publicació en mitans i xarxes socials d´aquest Ajuntament. 

☐  

Signatura: 

SOL.LICITE la participació en el PROGRAMA DE FORMACIÓ FAMILIAR “Xerrada i cafè” 
El Campello, a 
Sig: 

http://www.elcampello.es/index.php?s=proteccion_de_datos


 

El Campello 
Ajuntament 

 

 

 

 

 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre 

Responsable 
Tractament 

Excm. Ajuntament d´ El Campello 

Adreça del 

responsable 

C/ Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello (Alacant). 

NIF: P0305000B – Teléfono: 965 63 72 00 

Delegat de Protecció 
de Dades 

Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) per mitjà: 

(1). Correu electrònic: responsablepd@elcampello.org 

(2). Correu ordinari: Carta dirigida al DPD-Adreça del responsable. 

Finalitats 
Les finalitats d´aquest tractament són: 

“Inscripció en el Programa de formació familiar” 

Conservació de les 
dades 

Los dades seran conservades durant el període assignat al tractament, la legislació aplicable i els 
requeriments aplicables a la conservació de la informació per part de l´Administració Pública. 

 

 

Legitimació / Bases 

Jurídiques 

La legitimació per realitzar l´anomenat tractament està basada en el consentiment inequívoc i informat de 

l´interessat. En el cas que vosté no atorgue aquest consentiment, la sol.licitud no podrà ser atesa. Tot això 
sense perjudici dels fonaments legals que s´especifiquen en la informació addicional. 
Llei 40/2015 de 1 d´octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Llei 39/2015 de 1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica 

reguladora del règim local. 

Destinataris de les 

seues dades 

Les dades podran ser cedides i/o comunicades a l´empresa adjudicatària del servei (en el seu cas), a les 

entitats públiques i/o privades competents i/o intervinents en les activitats, en els supòsits previstos per la 
Llei. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drets 

Poden exercir els drets d´accés, rectificació, supressió, oposición, limitació del tractament, portabilitat i (en 
el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, pot dirigir-se a l´Autoritat de Control per reclamar 
aquestos drets. 

Per a exercir aquestos drets, ha de dirigir-se una sol.licitud a l ´Ajuntament d´ El Campello,        Registre 

d´ Entrada, indicant “Responsable de Protecció de Dades”, C/ Alcalde Oncina Giner, 7, 03560 El Campello, 
en la qual conste clarament, a més de la petició, el nombre, cognoms i número de document vàlid i vigent 

acreditatiu de la identitat (DNI, NIE, Passaport). 

Aquesta sol.licitud pot realizar-se per mitjà: 

1. Correu ordinari: Recomanable (no obligatori) correu certificat. 

2. Correu electrònic: responsablepd@elcampello.org 

3. Instància presencial o en Sede Electrònica. 

En tots els casos, l´Ajuntament ha de verificar la identitat del titular de les dades, pel que s´ha d´incloure  
còpia o referència d´un document vigent acreditatiu de la identitat (DNI, NIE, Passaport). Per a aquesta 
verificació, l´ Ajuntament exercirà la potestat de verificació arreplegada en la disposició addicional octava de  

la LO.3/2018. En cas d´actuar como a representant de la persona interessada, deurà acreditar-se 
fefaentement el poder de representació atorgat por aquesta. 

 
Sr. Alcalde-President de l´Ajuntament d´El Campello 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfono 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant) 

Regidoria d´Educació 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A 

FAMILÍES 
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