SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS A L'ESCOLA

Alumne/a (nomi cognoms) _________
de

______

curs (1r, 2n,...) etapa

,

(Educació Infantil, Primària o

Secundària).
Jo, ______________________________________________________com a pare/mare/tutor legal

sol·licito,
1r.- Que el personal
________________
en data

de

l’Escola

subministri

la

medicació prescrita
núm. col·legiat

pel Doctor

2n.- El sotasignant (pare/mare o tutor) acompanya copia autèntica de la prescripció facultativa.
3r.- El sotasignant (pare/mare o tutor) ha decidit pel seu compte i risc subministrar la medicació
prescrita pel Doctor esmentat anteriorment, eximint de qualsevol responsabilitat al personal de
l’Escola i a l’Escola mateixa.
4t.- El sotasignant (pare/mare o tutor) declara que el nen/a esmentat, pot prendre la medicació a
dalt esmentada i que en cas de qualsevol incidència que pugui sorgir per causa del
subministrament prescrit, se’n fa l’únic responsable.
5è.- El sotasignant (pare/mare o tutor) declara saber que la medicació esmentada en cap cas la podrà
tenir l’alumne/a, quedant la medicació dipositada a Secretaria de l’Escola.

Tractament:

Medicament

Quantitat:

Del dia:_

al dia:_

Hora:

Signatura:

data:

de

del 20_

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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 la normativa estatal que correspongui, FUNDACIO PRIVADA PEDAGÒGICA BERGANTÍ (en endavant “Escola Bergantí”) facilita la
següent informació sobre Protecció de Dades:
Responsable: Escola Bergantí
|NIF: G62441324| Domicili: Carrer Fra Juníper Serra 46 – 08320 El Masnou (Barcelona)
Finalitat: Tractar les dades de l’interessat per de subministrar els medicaments autoritzats, oportuns i/o indicats.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga en aquest document. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol
moment.

Destinataris: no se cediran a cap altre tercer, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili de l’escola.
Conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per tal de poder donar compliment a la finalitat per la qual han estat captades.
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal que l’escola pugui actuar correctament.
L’Escola Bergantí l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

