R/N:Y0109/Y248

Institut Montserrat Miró i Vilà
Eleccions al consell escolar

Document de presentació de candidatura per a la renovació del consell escolar del
centre
Identificació de la convocatòria d’eleccions al consell escolar
Data de convocatòria

05 de novembre de 2018
Identificació del sector:
✔ Professors
Pares, mares i tutors legals dels alumnes
Alumnes
Personal d’administració i serveis (PAS)
Personal d’atenció educativa (PAE)

Dades personals del candidat/a
Nom i cognoms
Adreça
Codi postal

Localitat

Telèfon
Condició:
Professor/a
✔ Pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a __________________________________________________________________________

Alumne/a
Personal d’administració i serveis (PAS)
Personal d’atenció educativa (PAE)

Manifesto
- Que em presento com a candidat/a per a la renovació al consell escolar del centre, en el sector especificat anteriorment.
- Que estic disposat/ada a assumir-ne la representació si soc elegit/ida en les votacions.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Elecció dels membres del consell escolar.
Legitimació: Missió d’interès públic i exercici de poders públics, i consentiment de l’interessat.
Destinataris: Administració educativa, en què s’inclou l’ajuntament que correspongui al centre educatiu i el Consorci d’Educació de
Barcelona. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o que ho hàgiu consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/eleccio-membres-consell-escolar.html
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
Lloc i data

A634-V05-18

Signatura del/de la candidat/a
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Diligència
Per fer constar que la present candidatura
és admesa a tots els efectes.

sí

no

reuneix els requisits establerts, per la qual cosa

sí

no

Lloc i data

Montcada i Reixac, a 21 de novembre de 2018

Signatura del director o directora del centre

Segell del centre

A634-V05-18

Nom i cognoms
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