ANNEX 3

INFORME DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DE DOCENT
MENTOR
DESTINACIÓ

DGPICE - SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I FORMACIÓ

CODI DIR3

A04026925

SOL·LICITANT
Nom i llinatges del director/a
Nom del centre
Codi del centre
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Localitat

Municipi

Telèfon
EXPÒS:
1. Que el centre ha rebut les sol·licituds de col·laboració com a docent mentor (annex
2) de les persones esmentades a continuació i que les adjunt a aquest document.
2. Que el claustre del professorat i el consell escolar estan d’acord que les persones
esmentades col·laborin amb el centre com a docents mentors.
3. Que el docent mentor podrà desenvolupar la tasca assignada complint les mesures
de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Les persones proposades per ser nomenades docents mentors per al curs escolar
........................... són les següents:
Nom i llinatges

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 76
snlf.caib.es

DNI

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Annex 2
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
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 pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades
personals que conté aquesta sol·licitud.
Finalitat del tractament. Gestió dels informes de proposta de nomenament de
docent mentor.
Responsable del tractament. Servei de Normalització Lingüística i Formació de la
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades
personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió,
de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i,
fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament
general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el
procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades
personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en
el termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot
presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma;
a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

..................................., ............ d.............................. de 20......
[rúbrica i segell del centre]
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