COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT:
Lloc de naixement
Domicili habitual
LOCALITAT
Telèfon de casa

CURS
DNI / PASSAPORT
Provincia
CODI postal

CORREU electrònic

Núm. Seguretat Social Social

NIF / PasSaport

Empresa

Correu electrònic
Telèfon
NIF / PasSaport

Empresa

Correu electrònic
Telèfon
Si escau, custòdia concedida a

MENJADOR
Transport:
Ruta nº
Parada
Horari ampliaT (especifiqueu-lo)
Llibres i material escolar
Assegurança de Continuïtat d'Estudis: Indiqui la/les opció/és que desitgi:
PARE

MARE

NINGÚ

Antecedents mèdics que cal destacar
Preses de medicaments al centre (amb prèvia presentació de la prescripció facultativa i l’autorització de la família)
Al·lèrgies relatives a aliments, medicaments, etc. (amb prèvia presentació de la certificació mèdica corresponent)
Nombre de germans (inclòs l’alumne/a)
nENS
NENES
Lloc que ocupa
N’és algun alumne del col·legi?
SI
NO
NOM(s)
CURS(Os)

NOM
NOM
NOM
NOM

CURS
CURS
CURS
CURS

Com ens heu conegut?
Recomanació de: (especifiqueu)
Familiars/amics/coneguts
Altres fills/filles al col·legi
Web del col·legi
Alguna base de dades d’empreses
Televisió (especifiqueu)
Publicitat exterior: tanques, marquesines, autobusos (especifiqueu)
¿Què us va fer decidir-vos per nosaltres?
Signatura pare/mare/tutor/tutora

Signatura de l’alumne
(Major
1614anys)
(MAYOR
ANYS)

OTROS
Proximitat
Premsa
Altres (especifiqueu)

Ràdio

Signatura i segell del centre

Nota: L’import de l’Admissió i el de Reserva de plaça, si correspon, no són reembolsables.
Poliesportiu de L'Aldosa s/n, L'ALDOSA, AD400 La Massana · t. +376 838 366·

COL·LEGI INTERNATIONAL DEL PIRINEU L’ALDOSA (AD400) · La Massana Principat d’Andorra NRT: A-704024-Y

D. OBSERVACIONS
E.COL·LEGIS ANTERIORS

F. ESTADÍSTICA

NOM
NacionaliTaT

PARE (o tutor)
DOMICILI
Telèfon mòbil
ProfesSió
Mare (o tutora)
Domicili
Telèfon mòbil
Profesió
Llengua/llengües habitual/s a casa

C. SERVEIS

B. DADES FAMILIARS

A. DADES DE L’ALUMNE

DOCUMENT D’ADMISSIÓ

Mitjançant aquest document d'Admissió, el/la signant:
1. Formalitza la matrícula de reserva de plaça a l'escola. En el moment de la matrícula se li
farà lliurament físic de l'Reglament Administratiu el contingut acceptarà conèixer de
manera expressa juntament amb el Projecte Educatiu i Ideari de Col·legi, accessibles a la
CAV (Comunitat i Aula Virtual) plataforma en línia l'accés serà facilitat pel col·legi. A l'espera
d'aquest accés a la CAV es podrà sol·licitar la recepció via correu electrònic d'aquests
documents.
2. El pare, mare o tutor/a signant declara posseir la pàtria potestat del seu fill/a (per
interlocutòria judicial de mesures cautelars o sentència en ferm de divorci si fos el cas), que
l'altre progenitor/a coneix i accepta la escolarització del fill/a en el Centre i que és conscient
que aquesta decisió queda condicionada a el coneixement i conformitat de l'altre
progenitor/a, en cas de disconformitat, al que decideixi l'òrgan judicial competent.
3. Autoritza al Col·legi perquè, en cas d'accident o malaltia de l'alumne/a, i sempre després
de tractar per tots els mitjans al seu abast de contactar amb els pares/tutors, sigui
traslladat a el centre mèdic més proper que el col·legi tingui concertat .
4. TRACTAMENT DE DADES
4.1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: De conformitat amb la normativa vigent, s'informa a
l'interessat, que les seves dades personals seran tractades per NACE Andorra, S.L.U.(En
endavant, el "Col·legi") com a responsable de l'tractament. El tractament serà mixt
(Tractaments automatitzats i no automatitzades).
4.2. FINALITATS DE TRACTAMENT: - Dur a terme la tramitació de l'procés d'admissió.
- Gestió comptable, fiscal i administrativa de el Col·legi. - Realitzar ordres de càrrec
domiciliades en el seu compte. - Exercici dels drets d'titular de les dades. - Gestió escolar i
educativa.
4.3. LEGITIMACIÓ DE TRACTAMENT: - Execució d'un contracte (admissió de l'alumne) entre
el titular de les dades i el Col·legi. - Consentiment de titular de les dades.
4.4. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES: - Entitats de Nuevo Agora Centro de Estudios, S.L.
(En endavant, "Globeducate") ubicades dins el EEE que figuren en la següent URL: https://
www.globeducate.com/schools/ comprometent aquestes al tractament d'aquestes dades
personals únicament i exclusivament per al compliment de les finalitats anteriorment
esmentades. - Entitat bancària de el Col·legi i entitat bancària de titular de les dades per fer
efectiva l'ordre de domiciliació bancària d'acord amb la normativa vigent. - Administració
tributària amb competència en la matèria pel compliment de finalitats estrictament legals i
fiscals. - Administració pública amb competència en matèria d'educació per requeriment
legal. - Centre de destinació en el cas de trasllat d'expedients. - En el cas de cursar estudis en
un centre col·laborador a l'estranger, les dades de l'alumne, pares o tutors i expedient
podran ser cedides per a les mateixes finalitats a dit centre.
4.5. COMUNICACIONS COMERCIALS: El Col·legi podrà remetre-li comunicacions comercials
per qualsevol mitjà inclòs l'electrònic informant de novetats, productes, serveis, ofertes o
qualsevol contingut comercials relacionades amb el Col·legi, Globeducate i els Col·legis
gestionats per Globeducate i que a criteri de Col·legi poden resultar del seu interès. Així
mateix, i sense perjudici del que dalt indicat, el Col·legi li pot remetre comunicacions
comercials de tercers en nom de l'escola sobre activitats relacionades amb la formació,
ensenyament d'idiomes, esports, música, d'oci. No obstant això, vostè pot oposar a
l'enviament d'aquestes comunicacions en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a
l'adreça dpo@agorainternationalandorra.com
4.6. PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals facilitades per
l'interessat en el present formulari seran conservades durant 10 anys des de la finalització
des del cobrament de l'última ordre enviada a la seva entitat bancària. En cas de resultar ser
no admès, les seves dades seran conservades durant 5 anys després de la resolució de no
admissió. No obstant això, li recordem que les dades que conformen l'expedient acadèmic
seran conservats de manera indefinida per requeriment legal.
4.7. DRETS DEL TITULAR DE LES DADES: Té dret a retirar el consentiment atorgat pel
tractament de les seves dades en qualsevol moment, però, aquesta retirada suposaria el
cessament de la prestació de serveis i activitats educatives. A més a podrà exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat. De la mateixa manera, quan
l'interessat consideri que el Col·legi ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la
normativa aplicable en protecció de dades, pot reclamar davant l'Agència Andorrana de
Protecció de Dades.
L'interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Col·legi, així com amb
el de Nuevo Agora Centro de Estudios, S.L. (Globeducate), tant per exercitar els seus drets
com per realitzar qualsevol consulta sobre el present tractament de dades:
•

Delegat P.D. NACE Andorra, S.L.U. (Agora International School Andorra):
Administrador. E-mail: dpo@agorainternationalandorra.com. Poliesportiu de l’Aldosa
– L’Aldosa, La Massana · PRINCIPAT D’ANDORRA. Teléfono +376 838 366.
•
Delegat P.D. a Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (GLOBEDUCATE). Tècnic
d'Organització Globeducate. E-mail: dpo@globeducate.com. Carrer Valle de la
Fuenfría, 3 - Bajo izquierda · 28034 MADRID. Telèfon 91 360 00 35.
En cas d'aportar dades de terceres persones majors de 14 anys, haurà de sol·licitar el
consentiment a aquestes persones perquè el Col·legi tracti aquestes dades per a les mateixes
finalitats expressades anteriorment.
5. Autoritza l'assistència i participació del seu fill/a en les activitats acadèmiques o
extraescolars que programi el Col·legi durant el curs escolar, ja siguin sortides, excursions
o viatges.
6. Els pares o tutors signants es comprometen a satisfer els honoraris establerts pel centre.
L'impagament de dues mensualitats ocasionarà la suspensió dels serveis contractats amb el
Col·legi, fins que no s'hagin abonat la totalitat de les quantitats pendents de pagament.
7. El centre, a través de la societat Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. té contractada una
assegurança de Continuïtat d'Estudis que garanteix per a cada alumne/a els pares estiguin
assegurats (pare, mare o tots dos, segons s'hagi contractat ), que en cas de mort o invalidesa
absoluta i permanent tindrà assegurada la continuitat dels seus estudis al nostre centre fins a

Pare / mare / tutor-a
(ratllar el que no procedeixi)

finalitzar el Batxillerat. Amb l'objecte de cobrir aquest tipus de circumstàncies i per
l'experiència acumulada, aconsellem la contractació d'aquesta assegurança que, sent de
caràcter voluntari, considerem molt beneficiós, sent a més acumulable amb altres
assegurances de vida. La seva contractació és anual, cobreix el curs complet i es passa a
cobrament en la mensualitat de setembre. No obstant això, es pot fer el pagament per
mensualitats, juntament amb el pagament de la quota d'ensenyament.
8. DRETS D'IMATGE
8.1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: De conformitat amb la normativa vigent, s'informa a
l'interessat, que les seves dades personals seran tractades per NACE Andorra, S.L.U.(En
endavant, el "Col·legi") com a responsable de l'tractament. El tractament serà mixt
(Tractaments automatitzats i no automatitzades).
8.2. FINALITATS DEL TRACTAMENT:
- L'ús (total o parcial) de la imatge i de la veu, (en endavant "continguts") d'l'alumne per la
publicació tant en suports offline com online, com ara, a títol merament enumeratiu però
no limitatiu, els llocs web titularitat de Nuevo Agora Centro de Estudios S.L. (Des d'ara
"Globeducate") o de qualsevol dels Col·legis, la publicació en xarxes socials presents o
futures per difondre les activitats al centre, com les fotografies de fi de curs, o les
d'esdeveniments esportius, culturals, escolars així com per finalitats promocionals i/o
divulgatives relacionades amb les activitats que es realitzen en els centres que s'integren
en Globeducate.
Pare / mare / tutor-a
Alumne
(ratllar el que no procedeixi)
(Major de 14 anys) si escau
Autoritzar l'ús de la imatge i la veu
de l'alumne en aquests termes.

Autoritzar l'ús de la imatge i la veu
de l'alumne en aquests termes.
- L'ús (total o parcial) de la imatge i de la veu, (en endavant "continguts") de l'alumne per a la
seva publicació únicament en suports online protegits per contrasenya (a títol merament
enumeratiu, però no limitatiu, plataformes educatives titularitat de Globeducate, com la
CAV, o aquelles plataformes educatives protegides per contrasenya que el Centre Educatiu
empri en cada moment), o en suports fora de línia situats en llocs d'accés restringit a la
comunitat escolar (com, per exemple, l'interior de el Centre Educatiu), per difondre les
activitats al centre, com les fotografies de fi de curs, o les d'esdeveniments esportius,
culturals, escolars així com per a finalitats promocionals i/o divulgatives relacionades amb les
activitats que es realitzen en els centres que s'integren en Globeducate.

.

.

Pare / mare / tutor-a
(ratllar el que no procedeixi)

Alumne
(Major de 14 anys) si escau

Autoritzar l'ús de la imatge i la veu
Autoritzar l'ús de la imatge i la veu
de l'alumne en aquests termes.
de l'alumne en aquests termes.
- Aquesta autorització és realitzada per tota l'extensió legalment permesa a nivell temporal i
territorial que podrà fer ús de la totalitat dels mateixos en les publicacions de qualsevol
tipus de Globeducate, sempre d'acord amb la legislació andorrana aplicable en matèria de
protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

.

.

8.3. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT: Consentiment de l'titular de les dades.
8.4. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES: Entitats de Globeducate ubicades dins el EEE que
figuren en la següent URL: https://www.globeducate.com/schools/ comprometent aquestes
a el tractament d'aquestes dades personals únicament i exclusivament per al compliment de
les finalitats anteriorment citades.
8.5. PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Si d'acord amb l'anterior, no
manifesta la seva voluntat en contra, les dades seran conservades indefinidament amb
finalitats d'arxiu històric.
8.6. DRETS DEL TITULAR DE LES DADES: A més a podrà exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació i portabilitat. De la mateixa manera, quan l'interessat consideri
que el Col·legi ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en
protecció de dades, pot reclamar davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.
L'interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Col·legi, així com amb
el de Nuevo Agora Centro de Estudios S.L. (Globeducate), tant per a exercitar els seus drets
com per a realitzar qualsevol consulta sobre el present tractament de dades:
•

Delegat P.D. NACE Andorra, S.L.U. (Agora International School Andorra):
Administrador. E-mail: dpo@agorainternationalandorra.com. Poliesportiu de l’Aldosa
– L’Aldosa, La Massana · PRINCIPAT D’ANDORRA. Teléfono +376 838 366.
•
Delegat P.D. a Nuevo Ágora Centro de Estudios, S.L. (GLOBEDUCATE). Tècnic
d'Organització Globeducate. E-mail: dpo@globeducate.com. Carrer Valle de la
Fuenfría, 3 - Bajo izquierda · 28034 MADRID. Telèfon 91 360 00 35.
En cas d'aportar dades de terceres persones majors de 14 anys, haurà de sol·licitar el
consentiment a aquestes persones perquè el Col·legi tracti aquestes dades per a les
mateixes finalitats expressades anteriorment.
9. La durada de el present document d'Admissió, Renovació i Autorització és d'un curs
escolar, renovable anualment per les parts de mutu acord. Les parts es reserven el dret a
resoldre unilateral-ment el present document a l'finalitzar cada curs escolar. El Col·legi es
reserva, a més el dret a resoldre el present document durant el curs escolar, en els supòsits
disciplinaris previstos en el seu Reglament de Règim Interior.
10. Els pares o tutors declaren conèixer i acceptar expressament l'exposat en aquest
document.
11. El pare, mare o, si s'escau representant legal de l'alumne, accepta expressament
sotmetre per resoldre qualsevol discrepància derivada de la interpretació o aplicació
d'aquest document als jutjats i tribunals corresponents a la localitat d'ubicació de el Col·legi.

Alumne
(Major de 16 anys) si escau

A ___________________, a ____ de ______________ de 20__
Signatura i segell del Centre

