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ANNEX 7 
Autorització per fer els tràmits en matèria d’admissió i matrícula 
 
 
 
............................................................................................................. [nom i llinatges], 
amb DNI/NIE/passaport .............................................., 
 
 
AUTORITZ: 
 
............................................................................................................. [nom i llinatges], 
amb DNI/NIE/passaport .............................................., a fer els tràmits necessaris 
per a l’admissió i/o matrícula als ensenyaments esportius de règim especial per al 
curs 2022-2023. 
 
I perquè consti als efectes oportuns, sign el present document. 
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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 la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam del tractament de 
dades personals que conté aquesta autorització. 
 
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta autorització seran tractades pel 
centre al qual s’aporten i per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la 
Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears. 
 
Finalitat del tractament. Les dades que conté aquesta autorització seran tractades per tal de 
gestionar el procediment objecte de l’autorització. 
 
Responsable del tractament. El responsable del tractament és la Direcció General de 
Planificació, Ordenació i Centres. 
 
Destinataris de les dades personals. El centre educatiu al qual es presenta la sol·licitud i la 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Formació 
Professional. 
  
Exercici dels drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals 
pot exercir els 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 esmentat abans, mitjançant el procediment 
«Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu 
Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (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, 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, Funció 
Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es). 
 
 
.............................., ........., d............................. de 2022 
 
[rúbrica] 
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