
 

 

 
C E N T R E  S U B V E N C I O N A T  

 
 

 
 

SOL·LICITUD D'ACTUALITZACIÓ DE DADES PERSONALS / SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Emplenar les dades d'identificació i sols aquelles que vagen a ser objecte d'actualització  
Rellenar los datos de identificación y únicamente aquellos que vayan a ser objeto de actualización 

A DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 
EXPEDIENT ACADÈMIC NIA DNI / NIE COGNOM 1 / APELLIDO 1 COGNOM 2 / APELLIDO 2 NOM / NOMBRE 

      

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO 
CORREU ELECTRÒNIC PRINCIPAL / E-MAIL PRINCIPAL CORREU ELECTRÒNIC SECUNDARI / E-MAIL SECUNDARIO TELÈFON 1 [MÒBIL] TELÈFON 2 TELÈFON 3 
     

EN CAS D’ALUMNES MAJORS D’EDAT / EN CASO DE ALUMNOS MAYORES DE EDAD 
⃞ 

Sol·licita l'accés a ITACA WEB FAMÍLIA per a consultar la informació recollida de l'alumne/a. Es farà servir el correu electrònic consignat com a “PRINCIPAL” 
Solicita el acceso a ITACA WEB FAMILIA para consultar la información recogida del alumno/a. Se utilizará el correo electrónico consignado como “PRINCIPAL” 

B DADES FAMILIARS / DATOS FAMILIARES 

En el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga marcar esta casella: / En el caso de no convivencia por motivos de separación, divorcio o situación análoga marcar esta casilla: ⃞ 

Hi ha limitació de la pàtria potestat d’algun dels progenitors? / ¿Existe limitación de la patria potestad de alguno de los progenitores?: Si ⃞        No ⃞      

B1  MARE,  dades personals i de contacte / MADRE, datos personales y de contacto: 
COGNOM 1 / APELLIDO 1 COGNOM 2 / APELLIDO 2 NOM / NOMBRE DNI /NIE 
    

CORREU ELECTRÒNIC PRINCIPAL / E-MAIL PRINCIPAL (WEB FAMILIA) CORREU ELECTRÒNIC SECUNDARI / E-MAIL SECUNDARIO TELÈFON 1 [MÒBIL] TELÈFON 2 TELÈFON 3 
     

⃞ 
Sol·licita l'accés a ITACA WEB FAMÍLIA per a consultar la informació recollida de l'alumne/a. Es farà servir el correu electrònic consignat com a “PRINCIPAL” 
Solicita el acceso a ITACA WEB FAMILIA para consultar la información recogida del alumno/a. Se utilizará el correo electrónico consignado como “PRINCIPAL” 

B2 PARE, dades personals i de contacte / PADRE, datos personales y de contacto: 
COGNOM 1 / APELLIDO 1 COGNOM 2 / APELLIDO 2 NOM / NOMBRE DNI /NIE 
    

CORREU ELECTRÒNIC PRINCIPAL / E-MAIL PRINCIPAL (WEB FAMILIA) CORREU ELECTRÒNIC SECUNDARI / E-MAIL SECUNDARIO TELÈFON 1 [MÒBIL] TELÈFON 2 TELÈFON 3 
     

⃞ 
Sol·licita l'accés a ITACA WEB FAMÍLIA per a consultar la informació recollida de l'alumne/a. Es farà servir el correu electrònic consignat com a “PRINCIPAL” 
Solicita el acceso a ITACA WEB FAMILIA para consultar la información recogida del alumno/a. Se utilizará el correo electrónico consignado como “PRINCIPAL” 

B3 Domicili / Domicilio 
TIPUS DE VIA / TIPO DE VIA ADREÇA / DIRECCIÓN NÚMERO 

   

PORTAL ESCALA / ESCALERA PIS / PISO PORTA / PUERTA C. POSTAL MUNICIPI PROVÍNCIA 
       

C SOL·LICITA SOLICITA 

L'actualització de les anteriors dades personals. 
La actualización de los anteriores datos personales 

D DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE 
La persona sol·licitant declara que les dades contingudes en esta sol·licitud són certes i que coneix que la falsedat de les dades declarades pot implicar l’anul·lació del dret d’obtenció de plaça i/o matrícula en les 
ensenyances corresponents. / La persona solicitante declara que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos y que conoce que la falsedad de los datos declarados puede implicar la anulación del derecho de 
obtención de plaza y/o matrícula en las enseñanzas correspondientes. 

E PROTECCIÓ DE DADES / PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, relatiu a la protecció de dades de caràcter Personal, se li informa del 
següent: Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial; La finalitat del tractament és el compliment dels requeriments disposats en els apartats 7.1.11. i 7.2.12. de 
l’annex d’aquesta resolución; Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport; El responsable 
del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió correspon al delegat/a de protecció de dades, que exerceix les seues funcions amb 
autonomia funcional i està adscrit orgànicament a la Sotssecretaria de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb domicili en passeig de l'Albereda, núm. 16, 46010 de 
València. Amb la firma de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades segons tot l'anteriorment exposat i de forma confidencial amb les mesures de seguretat que estableix la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, relativo a la Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa de lo siguiente: Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial; La finalidad del tratamiento es el cumplimiento de los requerimientos dispuestos en los apartados 
7.1.11. y 7.2.12. del anexo de esta resolución; Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte; El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. La coordinación y supervisión corresponde al delegado/a de 
protección de datos, que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con 
domicilio en Paseo de la Alameda, Nº 16, 46010 de València. Con la firma de la solicitud autorizo y presto mi consentimiento expreso para el uso de mis datos según todo lo anteriormente expuesto y de forma 
confidencial con las medidas de seguridad que establece la normativa vigente en materia de protección de datos. 

Només per a majors d'edat/Solo para mayores de edad 

L’Alumne/a / Alumno/a 
 
 
 

 
 
 

Signat/Firmado:………………………………………………... 

La  mare o tutora legal / La madre o tutora legal 
 
 
 
 

 
 

 
Signat/Firmado:………………………………...….………………

El pare o tutor legal /El padre o tutor legal 
 
 
 

 
 
 
 

Signat/Firmado:………………………………...………………….

SIGNATURA DE L’UNITAT 
ADMINISTRATIVA  

I SEGELL DEL CENTRE 

Data / Fecha:…………………………………… 

DATA D’ENTRADA 
 FECHA DE ENTRADA 

DIRECTOR DEL CENTRE CPM “José Pérez Barceló” de Benidorm 
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