AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES PER AL SEGUIMENT
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS PARA EL
SEGUIMIENTO

A

MP031574

ANNEX XIX / ANEXO XIX

DADES DE L’ALUMNE / DATOS DEL ALUMNO

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI – NIA

B

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
Autoritze la cessió de les meues dades a la Conselleria d'Educació i els seus organismes dependents i a l'obtenció per
esta de la informació necessària d'altres organismes oficials, a l'efecte de realització d'anàlisis estadístics d'inserció
laboral i de prossecució d'estudis.
Autorizo la cesión de mis datos a la Conselleria de Educación y sus organismos dependientes y a la obtención por ésta
de la información necesaria de otros organismos oficiales, a los efectos de realización de análisis estadísticos de
inserción laboral y de prosecución de estudios.

,

d

de

Pare / mare / repressentant legal en cas de minoria d'edat
Padre / madre / representante legal en caso de minoría de edad

CE - DGITE
DIN – A4
Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de
les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, en el uso de las funciones propias que tiene
atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

08/06/10

IA – AUTCES – 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L’ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

Firma:

AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES PER AL SEGUIMENT
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS PARA EL
SEGUIMIENTO

A

MP031574

ANNEX XIX / ANEXO XIX

DADES DE L’ALUMNE / DATOS DEL ALUMNO

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI – NIA

B

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
Autoritze la cessió de les meues dades a la Conselleria d'Educació i els seus organismes dependents i a l'obtenció per
esta de la informació necessària d'altres organismes oficials, a l'efecte de realització d'anàlisis estadístics d'inserció
laboral i de prossecució d'estudis.
Autorizo la cesión de mis datos a la Conselleria de Educación y sus organismos dependientes y a la obtención por ésta
de la información necesaria de otros organismos oficiales, a los efectos de realización de análisis estadísticos de
inserción laboral y de prosecución de estudios.

,

d

de

DIN – A4

CE - DGITE

Firma:

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d’Educació, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de
les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, en el uso de las funciones propias que tiene
atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

08/06/10

IA – AUTCES – 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

Pare / mare / repressentant legal en cas de minoria d'edat
Padre / madre / representante legal en caso de minoría de edad

