
AUTORITZACIONS per alumnes menors d’edat 

 
 
Jo en/na ________________________________________amb DNI_______________Pare/mare o tutor de _________________________ 

 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Autoritzem a Maria Fabre Gras, directora de Pou d’Art, amb DNI 52594223P, a incorporar les dades facilitades per fer la inscripció a un 
fitxer automatitzat del qual en serà responsable. Tenint les esmentades dades el caràcter de confidencials i, per tant, seran utilitzades i 
tractades a l’empara de la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal. 
 
Per mitjà del present els qui signen AUTORITZEN expressament a Maria Fabre Gras o a qui delegui ella mateixa, treballador/a de Pou 
d’Art,  perquè utilitzi totes les dades per a la gestió i comunicació de qüestions relacionades amb Pou d’Art, així com per a que li puguin 
ser oferts nous tallers, serveis i promocions, que puguin ser del seu interès. 
 
En cas de no donar el seu consentiment, o per exercir el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació sobre les dades, vostè pot enviar una 
comunicació a secretaria@poudart.com o al domicili del responsable del fitxer, Balmes, 35. 08172 Sant Cugat del Vallès. 
 

DADES BANCÀRIES 

 
Autoritzem a Maria Fabre Gras, directora de Pou d’Art, amb DNI 52594223P, d’acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 
13 de desembre i la directiva 46/95 de la CEE, per tal que tingui informatitzades les dades d’identificació i bancàries que facilitem per tal 
de poder realitzar el cobrament de la quota corresponent. 

 

Sí                  No  

DRETS D’IMATGE 
 
Autoritzem a l’ús de les imatges del nostre fill/a, segons la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, per tant autoritzem: 
 
A que l’escola realitzi fotografies, individuals o en grup, dels nens/es en les activitats que fan als tallers per articles en publicacions 
externes, publicitat, xarxes socials, per posar a la web del centre o altres relacionades amb Pou d’Art.  També a que l’escola o empreses 
externes realitzin filmacions per difusió pública dels nens/es en les activitats que fan als tallers. 
 
Sí             No  

SORTIDA A L’EXTERIOR 

 

Autoritzo a que el meu fill/a pugui sortir del local de Pou d’Art a dibuixar, visitar espais d’Art de Sant Cugat, o realitzar qualsevol altra 

activitat quan el mestre de taller ho consideri oportú. 

Sí                  No  

MARXAR SOL/A A CASA 

 

Autoritzo a que el meu fill/a, menor d’edat, un cop acabat el taller se’n vagi sol a casa, o m’esperi en un punt concret fora del centre. 

Sí                 No  

RECOLLIDA 

 

El recolliré jo mateix/a:  Pare              Mare               Si encara no sé qui el recollirà, em comprometo a enviar per e-mail qui el recollirà. 

Autoritzo a que el reculli:____________________________________________________________________________________________ 

 

Sant Cugat del Vallès, a __________________________ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Signatura pare, mare o tutor 
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