
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Òrgan de Gestió del Campus Educatiu de Tarragona 

DADES DE SALUT 

Curs escolar: / 

Cognoms:
 Sexe:

Codi postal: Comarca:
Telèfon fix:

DNI / NIE: 
Nom:
Data de naixement:
Adreça: 

Localitat:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Institut: 
Curs / Estudis / Especialitat:

DADES PARE, MARE O TUTOR LEGAL
DNI / NIE: Nom i cognoms:
Telèfon:                               Correu electrònic:

Mútua:Número de Tarja Sanitària: 
Antecedents familiars:

Antecedents personals (en cas de tenir-ne, adjunteu un informe mèdic): 

Al·lèrgies mèdiques o alimentàries: 

Malalties conegudes:

Medicació actual:

_____________________________________________________________________________ 

* Us recordem que l’alumne/a resident ha de dur sempre la Targeta Sanitària

_____________________________________________________________________________ 

Lloc i data:     Tarragona, a               de/d'                                de          
Signatures 

Em comprometo a comunicar a l'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu qualsevol modificació substancial de les dades informades.

Per a qualsevol dubte o consulta per emplenar el formulari poseu-vos en contacte amb la gerència de l'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu.

del pare / mare / tutor legal de l'alumne/a

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: L'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona (Av. de Salou, s/n, 43006, Tarragona; tel. 977 
556 105; cet_gerencia.educacio@gencat.cat; www.campuseducatiudetarragona.cat).
Finalitat: Gestionar els serveis d'infermeria i les dades de salut.
Legitimació: Consentiment explícit de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu 
consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se'n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina:
https://educacio.gencat.cat/ca/Detall/gestio-matriculacio-residencies-cet-00001

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i consento el tractament de les meves dades personals.
Es requereix el vostre consentiment explícit per al tractament de dades personals de categoria especial relatives a salut.
He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo explícitament el tractament de les meves dades personals de 
categoria especial relatives a salut.
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