Institut Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona
AUTORITZACIÓ
Persona sol·licitant
Nom i cognoms _______________________________________________________________
DNI/NIE/passaport ____________________________________________________________
Telèfon de contacte ___________________________________________________________
Correu electrònic _____________________________________________________________
Persona autoritzada
Nom i cognoms _______________________________________________________________
DNI/NIE/passaport ____________________________________________________________
Telèfon de contacte ___________________________________________________________
Correu electrònic _____________________________________________________________
Motiu de l’autorització
Recollida de la certificació acadèmica
Realitzar i signar la preinscripció
Realitzar i signar la matrícula
Tramitar i recollir resguard del títol acadèmic
Recollir el meu títol acadèmic
Altres1: __________________________________________________________________
1

És imprescindible especificar el motiu de l’autorització.

Documentació necessària:
-Fotocòpia DNI/NIE/passaport del sol·licitant
-DNI/NIE/passaport de la persona autoritzada (Original i fotocòpia)
Signatura de la persona sol·licitant:

Signatura de la persona autoritzada:

Lloc i data: ______________________________________________________
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals i acadèmiques que ens proporcioni
quedaran incorporades al fitxer d’alumnes amb la finalitat de dur a terme aquelles gestions acadèmiques i administratives que es derivin i siguin
necessàries per al manteniment de la relació entre l’alumnat i el centre.Tanmateix l’informem que les seves dades d’acord amb la legislació vigent
seran cedides a aquells ens públics1 a qui legalment s’hagin de cedir. Així mateix, per la signatura del present document consenteix de forma
expressa per tal que les seves dades de salut que siguin estrictament necessàries s’utilitzin per al seguiment acadèmic
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A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut, d’acord amb la
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència i l’article 6.2 en relació amb l’article 7.6 i l’article 11.2.f) la Llei 15/1992, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.Als Ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de
l’escolarització obligatòria, d’acord amb l’article 66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,de28d’abril.Als
Consells Comarcals per a la gestió dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador, d’acord amb els articles 6.2 i 11.2.c) de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

