COL.LEGI LA PORCIÚNCULA
CENTRE CATÒLIC – CONCERTAT
Franciscans T.O.R.
DEPARTAMENT DE PASTORAL
COD. 07004084

Fitxa d’inscripció de la Confirmació
Nom i cognoms: ___________________________________________________
Curs: _______ Grup: __________ Edat: ______
Data de naixement:_______, _____________, _________
Lloc de naixement: ______________________
Batejat: Si ___, NO ___. Lloc del baptisme: ______________________________
Nom del pares/mare: __________ y _________
Direcció: ____________________________________________________________
Telèfon teu (si vols): _______________ de la teva família: _____________________
E-mail: _____________________________________
Altres informacions a tenir en compte:
Jo, aprofitant la meva capacitat per decidir sobre la fe catòlica, vull formar part de la Confirmació de l'Escola
La Porciúncula, dins del Departament de Pastoral de l'Escola. Hi ha un temps de preparació en el qual
compartiré la meva fe amb un grup de l'escola, encoratjat per diversos mestres (catequistes) i participant en
les accions pastorals de l'escola. A compte, signo el meu compromís:
Signatura del alumne

Jo, responsable de l'educació del meu fill, conec els compromisos que adquireix i estic d'acord amb el
procés de catequesi.
Signatura del pare/mare
Sol·licitem el seu consentiment per el seguien tractament:
SI □ NO □ Incloure el telèfon de contacte en un grup de WhatsApp amb l’objectiu de comunicar les gestions
i activitats en relació a las finalitats descrit.
SI □ NO □ D’acord amb el ús controlat de fotos en convivències i trobades.

És necessari:
Porteu el certificat baptismal. Es demana en el lloc on va ser batejat.

PROTECCIÓ DE DADES: D'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals
facilitades en aquest document seran tractats pel COL·LEGI LA PORCIÚNCULA, FRANCISCANS T.O.R amb la finalitat de tramitar i gestionar la seua sol·licitud d'inscripció en
la catequesi, preparació i celebració de la mateixa i donar compliment a les exigències d'inscripció del fet en el corresponent Llibre Sacramental. L'informem que les dades
estrictament necessàries seran comunicats a la diòcesi a la qual pertany el col·legi, per a donar compliment a la normativa aplicable en la matèria.
De la mateixa manera, s'entén que, si en algun moment es produïra una variació o modificació de les seues dades personals i/o els del seu representat, es compromet a
notificar tal situació. En el present formulari, es poden recaptar dades relatives a tercers relacionats amb vosté i/o el seu representat. En facilitar els mateixos, el sotasignat
garanteix haver informat i obtingut prèviament el consentiment necessari dels titulars de les dades per al tractament dels mateixos per part del COL·LEGI LA PORCIÚNCULA,
FRANCISCANS T.O.R. No es realitzarà cap transferència internacional de dades ni anàlisis de perfils.
Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, així com altres drets desenvolupats en informació addicional, haurà de dirigir-se al responsable del
tractament, COL·LEGI LA PORCIÚNCULA, FRANCISCANS T.O.R. en la següent adreça: AVDA FRA JOAN LLABRÉS, Núm. 1 07610 S’ARENAL (BALEARS). Igualment, pot presentar
una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que els seus drets han sigut vulnerats.

_____________________________________________________________________________________
Avda. Fra Joan Llabrés 1, 07610 S’ARENAL Telèfon: 971269912 secretaria@laporciuncula.org

