
            
Ajuntament de Santanyí

SRA. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
 

 
PREINSCRIPCIÓ A ESCOLETES MUNICIPALS 
 
 
            
 
 
 
Data d’
 
 
 1. DADES DE L’INFANT

Nom i Llinatges

Data de naixement                                               Adreça 

Localitat                                    CP

 2. DADES DE LA MARE 
Nom i Llinatges 

DNI/NIE                   

Localitat                                                           CP                                           Telèfon     

Lloc de treball i telèfon

         3. DADES DEL PARE
Nom i Llinatges 

DNI/NIE                                             Adreça 

Localitat                                    CP                                        Telèfon

Lloc de treball i telèfon 

Sota la meva responsabilitat, manifest que:
● Autoritz a enregistrar les meves
● Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta 

sol·licitud són certes.

❑ Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutor
❑ Llibre de família i família nombrosa
❑ Certificat d’empadronament de l’infant i del pare/mare o tutor
❑ Certificat de minusvalidesa de l’infant o de qualque membre de la unitat familiar
❑ Declaració de renda any anterior o certificat negatiu d’hisenda del nucli familiar
❑ Justificant de ser família m

            
Ajuntament de Santanyí

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

PREINSCRIPCIÓ A ESCOLETES MUNICIPALS 

         EIP Santanyí

’inici a l’escoleta

1. DADES DE L’INFANT

Nom i Llinatges 

Data de naixement                                               Adreça 

Localitat                                    CP

2. DADES DE LA MARE
Nom i Llinatges  

DNI/NIE                   

Localitat                                                           CP                                           Telèfon     

Lloc de treball i telèfon

3. DADES DEL PARE
Nom i Llinatges  

NIE                                             Adreça 

Localitat                                    CP                                        Telèfon

Lloc de treball i telèfon 

Sota la meva responsabilitat, manifest que:
Autoritz a enregistrar les meves
Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta 
sol·licitud són certes.

Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutor
Llibre de família i família nombrosa
Certificat d’empadronament de l’infant i del pare/mare o tutor
Certificat de minusvalidesa de l’infant o de qualque membre de la unitat familiar
Declaració de renda any anterior o certificat negatiu d’hisenda del nucli familiar
Justificant de ser família m

 
Ajuntament de Santanyí 

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

PREINSCRIPCIÓ A ESCOLETES MUNICIPALS 

Santanyí   

escoleta:    ________________________________

1. DADES DE L’INFANT 

 

Data de naixement                                               Adreça 

Localitat                                    CP

2. DADES DE LA MARE 
 

DNI/NIE                                              

Localitat                                                           CP                                           Telèfon     

Lloc de treball i telèfon 

3. DADES DEL PARE 
 

NIE                                             Adreça 

Localitat                                    CP                                        Telèfon

Lloc de treball i telèfon  

Sota la meva responsabilitat, manifest que:
Autoritz a enregistrar les meves
Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta 
sol·licitud són certes. 

Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutor
Llibre de família i família nombrosa
Certificat d’empadronament de l’infant i del pare/mare o tutor
Certificat de minusvalidesa de l’infant o de qualque membre de la unitat familiar
Declaració de renda any anterior o certificat negatiu d’hisenda del nucli familiar
Justificant de ser família m

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

PREINSCRIPCIÓ A ESCOLETES MUNICIPALS 

              EIP

________________________________

Data de naixement                                               Adreça 

Localitat                                    CP 

                           Adreça 

Localitat                                                           CP                                           Telèfon     

NIE                                             Adreça 

Localitat                                    CP                                        Telèfon

Sota la meva responsabilitat, manifest que:
Autoritz a enregistrar les meves dades en un programa informàtic.
Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutor
Llibre de família i família nombrosa
Certificat d’empadronament de l’infant i del pare/mare o tutor
Certificat de minusvalidesa de l’infant o de qualque membre de la unitat familiar
Declaració de renda any anterior o certificat negatiu d’hisenda del nucli familiar
Justificant de ser família monoparental i/o conveni regulador

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

PREINSCRIPCIÓ A ESCOLETES MUNICIPALS 

P Cala d’Or                      

________________________________

Data de naixement                                               Adreça 

Adreça  

Localitat                                                           CP                                           Telèfon     

NIE                                             Adreça  

Localitat                                    CP                                        Telèfon

Sota la meva responsabilitat, manifest que: 
dades en un programa informàtic.

Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta 

 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 

Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutor 
Llibre de família i família nombrosa 
Certificat d’empadronament de l’infant i del pare/mare o tutor
Certificat de minusvalidesa de l’infant o de qualque membre de la unitat familiar
Declaració de renda any anterior o certificat negatiu d’hisenda del nucli familiar

onoparental i/o conveni regulador

PREINSCRIPCIÓ A ESCOLETES MUNICIPALS  (enumera per ordre de preferència)

Cala d’Or                      

________________________________

Data de naixement                                               Adreça  

Localitat                                                           CP                                           Telèfon     

Localitat                                    CP                                        Telèfon

dades en un programa informàtic.
Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Certificat d’empadronament de l’infant i del pare/mare o tutor
Certificat de minusvalidesa de l’infant o de qualque membre de la unitat familiar
Declaració de renda any anterior o certificat negatiu d’hisenda del nucli familiar

onoparental i/o conveni regulador

(enumera per ordre de preferència)

Cala d’Or                             EIP

________________________________________________

Localitat                                                           CP                                           Telèfon     

Localitat                                    CP                                        Telèfon 

dades en un programa informàtic. 
Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA  

Certificat d’empadronament de l’infant i del pare/mare o tutor 
Certificat de minusvalidesa de l’infant o de qualque membre de la unitat familiar
Declaració de renda any anterior o certificat negatiu d’hisenda del nucli familiar

onoparental i/o conveni regulador 

(enumera per ordre de preferència)

P es Llombards

________________

Localitat                                                           CP                                           Telèfon     

Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta 

Certificat de minusvalidesa de l’infant o de qualque membre de la unitat familiar
Declaració de renda any anterior o certificat negatiu d’hisenda del nucli familiar

(enumera per ordre de preferència) 

es Llombards 

________________ 

Localitat                                                           CP                                           Telèfon                         

Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta 

Certificat de minusvalidesa de l’infant o de qualque membre de la unitat familiar 
 

                    

Declar que el contingut de totes les dades i de la documentació aportada acompanyant aquesta 



            
Ajuntament de Santanyí

SRA. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
 

❑ Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte a l’hora de 
fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de baremació que es presenta en la 
pàgina següent.

 
 

Si una vega
de 15 dies, l’expedient s’arxivarà    sense més tràmits.

 
                                                                                                                 
                                                                                     

 

CRITERIS A VALORAR 
 

 
Les famílies dels infants admesos en la fase de 
reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura
període. 

 
Conceptes a valorar per la valoració i puntuació
l’Ajuntament de Santanyí
 
La baremació és verificarà d'acord als criteris que es fixen a la 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen 
determinats aspectes per a
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa 
complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil, sense perjudi
que es vagin dictant per la Conselleria competent. 

Aquesta valoració només serà aplicable si hi ha més demanda de matrícules que oferta de places.
 
Tota la documentació que es presenti a efectes de valoració ha de tenir data 
l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud 
establert, sempre que no hagi estat expressament requerida per l’administració municipal, el concepte 
afectat no serà computable a efectes d’
 
La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com 
marca l’Ordre reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura.
 
 

 
Ajuntament de Santanyí 

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte a l’hora de 
fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de baremació que es presenta en la 
pàgina següent.

Si una vegada presentada la sol·licitud, la documentació requerida no es presenta en un termini 
de 15 dies, l’expedient s’arxivarà    sense més tràmits.

                                                                                                                 
                                                                                     

CRITERIS A VALORAR 

Les famílies dels infants admesos en la fase de 
reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura

Conceptes a valorar per la valoració i puntuació
l’Ajuntament de Santanyí

La baremació és verificarà d'acord als criteris que es fixen a la 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen 
determinats aspectes per a
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa 
complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil, sense perjudi
que es vagin dictant per la Conselleria competent. 

Aquesta valoració només serà aplicable si hi ha més demanda de matrícules que oferta de places.

Tota la documentació que es presenti a efectes de valoració ha de tenir data 
l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud 
establert, sempre que no hagi estat expressament requerida per l’administració municipal, el concepte 
afectat no serà computable a efectes d’

La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com 
marca l’Ordre reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura.

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte a l’hora de 
fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de baremació que es presenta en la 
pàgina següent. 

da presentada la sol·licitud, la documentació requerida no es presenta en un termini 
de 15 dies, l’expedient s’arxivarà    sense més tràmits.

                                                                                                                 
                                                                                     

CRITERIS A VALORAR (en cas de reserva de plaça al setembre o en llista d’espera)

Les famílies dels infants admesos en la fase de 
reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura

Conceptes a valorar per la valoració i puntuació
l’Ajuntament de Santanyí: 

La baremació és verificarà d'acord als criteris que es fixen a la 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen 
determinats aspectes per al curs escolar 2021
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa 
complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil, sense perjudi
que es vagin dictant per la Conselleria competent. 

Aquesta valoració només serà aplicable si hi ha més demanda de matrícules que oferta de places.

Tota la documentació que es presenti a efectes de valoració ha de tenir data 
l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud 
establert, sempre que no hagi estat expressament requerida per l’administració municipal, el concepte 
afectat no serà computable a efectes d’

La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com 
marca l’Ordre reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura.

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte a l’hora de 
fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de baremació que es presenta en la 

da presentada la sol·licitud, la documentació requerida no es presenta en un termini 
de 15 dies, l’expedient s’arxivarà    sense més tràmits.

                                                                                                                 
                                                                                     

(en cas de reserva de plaça al setembre o en llista d’espera)

Les famílies dels infants admesos en la fase de 
reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura

Conceptes a valorar per la valoració i puntuació

La baremació és verificarà d'acord als criteris que es fixen a la 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen 

l curs escolar 2021
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa 
complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil, sense perjudi
que es vagin dictant per la Conselleria competent. 

Aquesta valoració només serà aplicable si hi ha més demanda de matrícules que oferta de places.

Tota la documentació que es presenti a efectes de valoració ha de tenir data 
l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud 
establert, sempre que no hagi estat expressament requerida per l’administració municipal, el concepte 
afectat no serà computable a efectes d’aplicació del barem.

La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com 
marca l’Ordre reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura.

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte a l’hora de 
fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de baremació que es presenta en la 

da presentada la sol·licitud, la documentació requerida no es presenta en un termini 
de 15 dies, l’expedient s’arxivarà    sense més tràmits.

                                                                                                                 
                                                                                            

 
 
 
 

(en cas de reserva de plaça al setembre o en llista d’espera)

Les famílies dels infants admesos en la fase de preinscripció dins el període fixat per l’Ordre 
reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura han de formalitzar la matrícula 

Conceptes a valorar per la valoració i puntuació segon el reglament de regim intern de les escoletes de 

La baremació és verificarà d'acord als criteris que es fixen a la 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen 

l curs escolar 2021-2022 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes 
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa 
complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil, sense perjudi
que es vagin dictant per la Conselleria competent.  

Aquesta valoració només serà aplicable si hi ha més demanda de matrícules que oferta de places.

Tota la documentació que es presenti a efectes de valoració ha de tenir data 
l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud 
establert, sempre que no hagi estat expressament requerida per l’administració municipal, el concepte 

aplicació del barem.

La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com 
marca l’Ordre reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte a l’hora de 
fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de baremació que es presenta en la 

da presentada la sol·licitud, la documentació requerida no es presenta en un termini 
de 15 dies, l’expedient s’arxivarà    sense més tràmits. 

                                                                                                                 
   Santanyí, 

Signatura de l’interessat o representant seu

(en cas de reserva de plaça al setembre o en llista d’espera)

preinscripció dins el període fixat per l’Ordre 
han de formalitzar la matrícula 

segon el reglament de regim intern de les escoletes de 

La baremació és verificarà d'acord als criteris que es fixen a la Resolució de la directora general de 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen 

2022 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes 
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa 
complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil, sense perjudi

Aquesta valoració només serà aplicable si hi ha més demanda de matrícules que oferta de places.

Tota la documentació que es presenti a efectes de valoració ha de tenir data 
l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud 
establert, sempre que no hagi estat expressament requerida per l’administració municipal, el concepte 

aplicació del barem. 

La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com 
marca l’Ordre reguladora de la Conselleria d’Educació i Cultura. 

Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte a l’hora de 
fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de baremació que es presenta en la 

da presentada la sol·licitud, la documentació requerida no es presenta en un termini 

                                                                                                                          
Santanyí,       de                 

Signatura de l’interessat o representant seu

(en cas de reserva de plaça al setembre o en llista d’espera)

preinscripció dins el període fixat per l’Ordre 
han de formalitzar la matrícula 

segon el reglament de regim intern de les escoletes de 

Resolució de la directora general de 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen 

2022 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes 
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa 
complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil, sense perjudi

Aquesta valoració només serà aplicable si hi ha més demanda de matrícules que oferta de places.

Tota la documentació que es presenti a efectes de valoració ha de tenir data 
l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud 
establert, sempre que no hagi estat expressament requerida per l’administració municipal, el concepte 

La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com 

Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte a l’hora de 
fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de baremació que es presenta en la 

da presentada la sol·licitud, la documentació requerida no es presenta en un termini 

                    de l’any 20   

Signatura de l’interessat o representant seu

(en cas de reserva de plaça al setembre o en llista d’espera)

preinscripció dins el període fixat per l’Ordre 
han de formalitzar la matrícula dins aquest 

segon el reglament de regim intern de les escoletes de 

Resolució de la directora general de 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen 

2022 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes 
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa 
complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil, sense perjudici de les modificacions 

Aquesta valoració només serà aplicable si hi ha més demanda de matrícules que oferta de places.

Tota la documentació que es presenti a efectes de valoració ha de tenir data d’emissió
l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud 
establert, sempre que no hagi estat expressament requerida per l’administració municipal, el concepte 

La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com 

Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte a l’hora de 
fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de baremació que es presenta en la 

da presentada la sol·licitud, la documentació requerida no es presenta en un termini 

de l’any 20    

Signatura de l’interessat o representant seu

(en cas de reserva de plaça al setembre o en llista d’espera) 

preinscripció dins el període fixat per l’Ordre 
dins aquest 

segon el reglament de regim intern de les escoletes de 

Resolució de la directora general de 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen 

2022 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes 
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa 

ci de les modificacions 

Aquesta valoració només serà aplicable si hi ha més demanda de matrícules que oferta de places. 

sió anterior a 
l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud 
establert, sempre que no hagi estat expressament requerida per l’administració municipal, el concepte 

La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com 

Tots els documents que es vulguin fer servir per a que siguin tinguts en compte a l’hora de 
fer la valoració de la sol·licitud, d’acord amb els criteris de baremació que es presenta en la 

da presentada la sol·licitud, la documentació requerida no es presenta en un termini 

 
 
 
 

Signatura de l’interessat o representant seu 

 

preinscripció dins el període fixat per l’Ordre 
dins aquest 

segon el reglament de regim intern de les escoletes de 

Resolució de la directora general de 
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen 

2022 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes 
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa 

ci de les modificacions 

anterior a 
l’acabament del període de presentació de sol·licituds. Si s’aporta fora del termini de sol·licitud 
establert, sempre que no hagi estat expressament requerida per l’administració municipal, el concepte 

La relació d’alumnes admesos i exclosos es publicarà al tauler d’edictes de l’ajuntament, tal i com 



            
Ajuntament de Santanyí

SRA. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
 

 

 
 

Jo………………………………………………

representació del/ de la menor ……………………………………………….. autoritz

de Santanyí al tractament de les meves dades personals incorporades en la present sol•licitud i en 

altres documents normalitzats relatius a l'activ

públiques, tal com es disposa en l'article 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets d

• La finalitat del tractament i el termini de conservació de les dades vénen definits en el document de 

l'activitat de tractament que es troba en la direcció anteriorment esmentada.

• Les dades obtingudes mitjançant aquest

consentiment, excepte obligació legal.

• De la mateixa manera, sempre que així ho estimi, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició relatiu a aquest tractament, dirigint

ajuntament@ajsantanyi.net

bé cridant al telèfon 971653002;

de les quals són: 

• En qualsevol cas té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD per a reclamar els seus drets en 

https://sedeagpd.gob.es/sede

 

Santanyí,         

 

 

Signatura 

 

 
Ajuntament de Santanyí 

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

AUTORITZACIÓ PER A L

Jo………………………………………………

representació del/ de la menor ……………………………………………….. autoritz

de Santanyí al tractament de les meves dades personals incorporades en la present sol•licitud i en 

altres documents normalitzats relatius a l'activ

, tal com es disposa en l'article 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

ractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets d

• La finalitat del tractament i el termini de conservació de les dades vénen definits en el document de 

l'activitat de tractament que es troba en la direcció anteriorment esmentada.

• Les dades obtingudes mitjançant aquest

consentiment, excepte obligació legal.

• De la mateixa manera, sempre que així ho estimi, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició relatiu a aquest tractament, dirigint

ajuntament@ajsantanyi.net

bé cridant al telèfon 971653002;

de les quals són: giraom@yahoo.es

• En qualsevol cas té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD per a reclamar els seus drets en 

https://sedeagpd.gob.es/sede

        de                             

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

AUTORITZACIÓ PER A L

Jo………………………………………………

representació del/ de la menor ……………………………………………….. autoritz

de Santanyí al tractament de les meves dades personals incorporades en la present sol•licitud i en 

altres documents normalitzats relatius a l'activ

, tal com es disposa en l'article 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

ractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets d

• La finalitat del tractament i el termini de conservació de les dades vénen definits en el document de 

l'activitat de tractament que es troba en la direcció anteriorment esmentada.

• Les dades obtingudes mitjançant aquest

consentiment, excepte obligació legal.

• De la mateixa manera, sempre que així ho estimi, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició relatiu a aquest tractament, dirigint

ajuntament@ajsantanyi.net ; per correu postal a plaça Major, 12 de Santanyí

bé cridant al telèfon 971653002; o mitjançant el delegat de protecció de dades, les da

giraom@yahoo.es

• En qualsevol cas té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD per a reclamar els seus drets en 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica

                             

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

AUTORITZACIÓ PER A L

Jo………………………………………………

representació del/ de la menor ……………………………………………….. autoritz

de Santanyí al tractament de les meves dades personals incorporades en la present sol•licitud i en 

altres documents normalitzats relatius a l'activ

, tal com es disposa en l'article 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

ractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets d

• La finalitat del tractament i el termini de conservació de les dades vénen definits en el document de 

l'activitat de tractament que es troba en la direcció anteriorment esmentada.

• Les dades obtingudes mitjançant aquest consentiment no seran tr

consentiment, excepte obligació legal. 

• De la mateixa manera, sempre que així ho estimi, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició relatiu a aquest tractament, dirigint

per correu postal a plaça Major, 12 de Santanyí

o mitjançant el delegat de protecció de dades, les da

giraom@yahoo.es .  

• En qualsevol cas té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD per a reclamar els seus drets en 

electronica-web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf

                              de 20      

. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANTANYÍ 

AUTORITZACIÓ PER A L'ÚS DE DADES PERSONALS

Jo……………………………………………….. amb DNI

representació del/ de la menor ……………………………………………….. autoritz

de Santanyí al tractament de les meves dades personals incorporades en la present sol•licitud i en 

altres documents normalitzats relatius a l'activitat de preinscripció i inscr

, tal com es disposa en l'article 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

ractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

• La finalitat del tractament i el termini de conservació de les dades vénen definits en el document de 

l'activitat de tractament que es troba en la direcció anteriorment esmentada.

consentiment no seran tr

• De la mateixa manera, sempre que així ho estimi, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició relatiu a aquest tractament, dirigint

per correu postal a plaça Major, 12 de Santanyí

o mitjançant el delegat de protecció de dades, les da

• En qualsevol cas té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD per a reclamar els seus drets en 

web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf

 

'ÚS DE DADES PERSONALS

.. amb DNI/NIE 

representació del/ de la menor ……………………………………………….. autoritz

de Santanyí al tractament de les meves dades personals incorporades en la present sol•licitud i en 

itat de preinscripció i inscr

, tal com es disposa en l'article 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

ractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

igitals. 

• La finalitat del tractament i el termini de conservació de les dades vénen definits en el document de 

l'activitat de tractament que es troba en la direcció anteriorment esmentada.

consentiment no seran tr

• De la mateixa manera, sempre que així ho estimi, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició relatiu a aquest tractament, dirigint-me sempre per escrit:

per correu postal a plaça Major, 12 de Santanyí

o mitjançant el delegat de protecció de dades, les da

• En qualsevol cas té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD per a reclamar els seus drets en 

web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf

'ÚS DE DADES PERSONALS

 …………………, en nom i 

representació del/ de la menor ……………………………………………….. autoritz

de Santanyí al tractament de les meves dades personals incorporades en la present sol•licitud i en 

itat de preinscripció i inscripció a les escoletes infantils

, tal com es disposa en l'article 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

ractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

• La finalitat del tractament i el termini de conservació de les dades vénen definits en el document de 

l'activitat de tractament que es troba en la direcció anteriorment esmentada. 

consentiment no seran transmeses a tercers sense el seu 

• De la mateixa manera, sempre que així ho estimi, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, 

me sempre per escrit:

per correu postal a plaça Major, 12 de Santanyí 

o mitjançant el delegat de protecció de dades, les da

• En qualsevol cas té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD per a reclamar els seus drets en 

web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf

'ÚS DE DADES PERSONALS 

…………………, en nom i 

representació del/ de la menor ……………………………………………….. autoritz a l'Ajuntament 

de Santanyí al tractament de les meves dades personals incorporades en la present sol•licitud i en 

ipció a les escoletes infantils

, tal com es disposa en l'article 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

ractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

• La finalitat del tractament i el termini de conservació de les dades vénen definits en el document de 

s a tercers sense el seu 

• De la mateixa manera, sempre que així ho estimi, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, 

me sempre per escrit: al correu electrònic  

 (07650), Illes Balears; 

o mitjançant el delegat de protecció de dades, les dades de contacte 

• En qualsevol cas té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD per a reclamar els seus drets en 

web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf

…………………, en nom i 

l'Ajuntament 

de Santanyí al tractament de les meves dades personals incorporades en la present sol•licitud i en 

ipció a les escoletes infantils

, tal com es disposa en l'article 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

ractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

• La finalitat del tractament i el termini de conservació de les dades vénen definits en el document de 

s a tercers sense el seu 

• De la mateixa manera, sempre que així ho estimi, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, 

al correu electrònic  

(07650), Illes Balears; 

des de contacte 

• En qualsevol cas té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD per a reclamar els seus drets en 

web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf. 

…………………, en nom i 

l'Ajuntament 

de Santanyí al tractament de les meves dades personals incorporades en la present sol•licitud i en 

ipció a les escoletes infantils 

, tal com es disposa en l'article 6.1 a) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

ractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

• La finalitat del tractament i el termini de conservació de les dades vénen definits en el document de 

s a tercers sense el seu 

• De la mateixa manera, sempre que així ho estimi, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, 

al correu electrònic  

(07650), Illes Balears; 

des de contacte 

• En qualsevol cas té dret a presentar una reclamació davant l'AEPD per a reclamar els seus drets en 


