SOL·LICITUD DE SUBSCRIPCIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LES ENTITATS PRIVADES INTERESSADES PER
MILLORAR L’OFERTA DE PLACES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I LES
CONDICIONS EDUCATIVES DE LA PRIMERA INFÀNCIA

DADES DEL CENTRE SOL·LICITANT:
Nom del centre:
Codi:
CIF:
Número i data del BOIB d’autorització:
Adreça electrònica:
Adreça postal:
Codi postal:
Localitat:
Telèfon:
Fax:
Titular del centre:
Nom i Llinatges/ Denominació social:
DNI/CIF:
Adreça electrònica:
Adreça postal:
Codi postal:
Localitat:
Província:
País:
Telèfon:
Fax:
Representant (en cas de persona jurídica)
Nom i Llinatges:
DNI:
Representació que exerceix (càrrec):
Adreça electrònica:
Adreça postal:
Codi postal:
Localitat:
Província:
País:
Telèfon:
Fax:

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiuniversitat.caib.es

Municipi:

Municipi:

Municipi:

EXPÒS:
1. En data 9 de maig de 2019 es va publicar la Resolució del conseller d’Educació i
Universitat de 3 de maig de 2019 per la qual s’aprova el model de conveni de
col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades
interessades per millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les
condicions educatives de la primera infància.
2. Que el nostre centre, autoritzat per la Conselleria d’Educació i Universitat, està
interessat en formar part de la Xarxa Educativa Complementària de la Xarxa
d’escoletes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això,
SOL·LICIT:
La subscripció del Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i
_______________________________________________ per millorar l’oferta de places de
primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància,
amb l’objectiu de poder optar als ajuts que convoqui la Conselleria d’Educació i
Universitat.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, i amb la legislació vigent amb matèria de protecció de dades, s’informa del tractament
de dades personals que conté aquesta sol·licitud.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per la
Conselleria d’Educació i Universitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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 (pg. de Sagrera, 2,
07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

_______________, a ______ de ____________ de 20__

Signatura
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