
CC Mare de Déu de 
les Neus 

Autorització d´Alta dels alumnes a la plataforma 
educativa Moodle 

 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable del tractament: Colegio Virgen de las Nieves; Dades de contacte: carrer de les Monges, 
núm. 5, de Sant Jordi, c.p. 07817, Eivissa, Illes Balears; Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd.lopd@gmail.com; Finalitat del 
tractament: al centre educatiu es tractem les dades personals dels interessats, amb la finalitat de realitzar una correcta gestió i funció educativa, 
una adequada organització i prestació dels diferents serveis i activitats que són desenvolupades; Conservació de les dades: les dades personals 
recollides, seran conservades mentres sigui necessari per a la finalitat per a la qual  han estat recollides;  Legitimació del tractament: la base legal 
per al tractament de les dades personals, és l'execució de un contracte, l’interès legítim del responsable i el consentiment dels interessats en 
alguns apartats; Totes les dades sol·licitades són obligatoris, sinó són completades, el document podria no ser vàlida; Destinataris de cessions: no 
esta prevista cap cessió d’aquestes dades personals; Transferències: No està prevista cap transferència internacional; Drets dels interessats: els 
interessats, podran exercitar els drets: a) d'accés a les dades personals que li concerneixen; b) de rectificació de les seves dades personals per a la 
seva actualització; c) de supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits; d) de 
limitació del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies, en aquest cas, el responsable de tractament únicament conservarà 
les dades per a l'exercici o la defensa de reclamacions; e) d'oposició al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per 
motius relacionats amb la seva situació particular, en aquest cas, el responsable de tractament únicament conservarà les dades personals per a 
l'exercici o la defensa de reclamacions; f) de portabilitat de les seves dades personals, quan aquests siguin automatitzades. Per a això, ha de 
dirigir-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI/Passaport, a la seu social informada a l'apartat “Responsable 
del tractament”. L'interessat té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el 
consentiment previ a la seva retirada. L'interessat pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades 
competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb el responsable. 

 

Benvolgudes Famílies: 

Ens dirigim a Vostès per sol·licitar autorització per a  l'alta del seu fill/a en la plataforma educativa Moodle, 
però abans de res, creiem molt necessari explicar que és Moodle.  

Moodle és una plataforma de educativa que ofereix eines informàtiques per treballar amb els seus fills/as tant 
a les aules com des de casa. La utilització d'aquests mitjans permet, de forma complementària a les classes, 
que els alumnes Podran rebre anotacions, esquemes o resoldre dubtes a través del correu en moments 
puntuals i que els permetrà optimitzar el seu rendiment acadèmic. Des de les aules virtuals es pretén treballar 
amb materials específics per a alguna unitat com a reforços, materials avançats, esquemes, participar en 
fòrums que plantegi el professor i que seran moderats per aquest, etc. 

Per poder activar els comptes d’usuari en la plataforma els alumnes necessiten un compte de correu electrònic 
i emplenar el formulari des de la plataforma (dades personals i nom d'usuari i contrasenya d'accés exclusiva 
per a cada alumne/a), així com imprescindible l'autorització dels pares/tutors per als menors d'edat. Una 
vegada rebudes les autoritzacions, el/l'alumne/a serà donat d'alta en la plataforma, a l'aula que li 
correspongui, en la qual els pares/tutors  podran tenir accés.  

Sense un altre particular,  els saluda atentament, 

La Direcció  

El/la Sr./Sra. ___________________________________________________________________, amb   

DNI ________________________, Com a pare/Mare/Tutor/a legal, de l’alumne/a   

_________________________________________________________, que cursa actualment  

_________, de ______________. 

** Marcau l’opció que considereu                 

□ SÍ Autoritzo  □ NO Autoritzo 

Que el meu fill/a pugui ser donat d'alta en la plataforma Moodle del Col·legi Verge de les Neus, d'Eivissa.  

Firma dels representants legals  

                   Pare/tutor legal                                Mare/tutora legal 

(Sols a partir de 13 anys) 

Alumne/a 

 

 

 

 

 

 

A Sant Jordi, a _____, de  _______________________, de 20__ 

mailto:dpd.lopd@gmail.com

