
 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès com a 

Responsable del Tractament amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra petició, atendre-la i gestionar el dret de les 

persones a relacionar-se amb l’Ajuntament, d’acord amb l’article 66 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques i l’article 49 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a 

tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. Les dades seran conservades només durant el 

termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-

ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació mitjançant sol·licitud adreçada a la persona 

Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament per mitjans electrònics a www.vilafranca.cat o bé presencialment o per correu 

postal a l’adreça següent: Carrer de la Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès. Podeu presentar una reclamació adreçada a 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per 

mitjans no electrònics. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat. 

 

 

FULL D’AUTORITZACIONS. LLARS MUNICIPALS D’INFANTS 

 

En/na............................................................amb DNI...........................pare/mare 

o tutor/a del nen/a............................................................., autoritzo al meu fill/a, 

durant el curs............................a: 

 

 Participar en les sortides programades pel barri. 

Són activitats de coneixement de l’entorn i es fan dins de l’horari 

habitual de la llar. Sempre s’informarà a les famílies a través de la 

cartellera amb la deguda antelació. 

 

 Aparèixer en fotografies i/o filmacions corresponents a activitats 

educatives. 

Aquestes imatges són per ús exclusiu de la llar, de les famílies o per 

fer-ne difusió a través d’algun mitjà de comunicació local o a la web de 

l’ajuntament. 

 

 Al/a la menor d’edat................................................................................a 

recollir el meu fill/a de la llar d’infants el Parquet. 

 

També autoritzo a que la llar d’infants :  

 

 Faci un traspàs d’informació a l’escola de primària on cursarà P-3. 

Amb l’objectiu de que hi hagi una bona coordinació entre la llar d’infants 

i les escoles d’infantil i primària, per afavorir l’adaptació dels infants. 
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 Sol·liciti al CDIAP la visita d’un especialista en primera infància per 

fer una observació del meu/va fill/a. 

També s’entrevistarà amb l’educadora  a fi de valorar l’infant i orientar-

nos  en relació a algunes qüestions relatives al desenvolupament del/ de 

la vostre/a fill/a.  Sempre s’avisarà a la família abans de fer l’observació.  

 

El CDIAP es compromet a: 

 

- Fer un tractament confidencial de les dades del/de la vostre/a fill/a, 

d’acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter 

personal. 

 

- Garantir el vostre dret a rebre informació en relació a l’expedient 

del/de la vostre/a fill/a. 

 

- Garantir que en el procés d’avaluació i de presa de decisions en 

relació al/a la vostre/a fill/a serà tinguda en compte l’opinió de les 

persones representants. 

 

 

Signat, 

 

 

Vilafranca del Penedès,............de..............................de...........      


