
FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ
ESCOLA VEDRUNA CENTELLES

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE SERVEIS I RECURSOS DIGITALS A INTERNET

Per al desenvolupament del procés acadèmic i d’aprenentatge es crearà un compte d’usuari

vinculat a les dades de l’alumne amb la finalitat de donar-lo d’alta als recursos i serveis

d’internet Google Apps per a l’Educació, facilitats per l’empresa Google. Les utilitats d’aquests

recursos estan vinculades al treball acadèmic i a les finalitats pedagògiques vinculades al

programa formatiu de la Fundació Vedruna. La creació d’un compte vinculat al seu fill és

necessari per a accedir a les eines docents necessàries per a facilitar-li la formació oportuna

dins del pla docent de l’entitat.

Per a donar d’alta a l’alumne dels serveis i recursos Google Apps per a l’Educació, les dades
seran transferides a Google, Inc. amb seu als Estats Units. L’anterior constitueixen una
transferència internacional de dades atès que les imatges resideixen en els servidors d’aquella
empresa.

La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar

correspon al centre educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels

seus continguts per part dels usuaris.

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que

pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts.

Amb la meva signatura faig constar que he sigut informat/da sobre el tractament de les dades
personals, acredito la veracitat de les dades facilitades, i m’identifico com a persona
autoritzada a facilitar les dades que consten en el present formulari.

……………………………..., a …….de…………………... de 20…...

………………………………………………………….…………………………………………
… pare/mare de l’alumne/a …………………………………………………... he rebut i conec

la informació referida a l’ús de serveis i recursos digitals a l’escola Vedruna Centelles.

Signatura del pare, o mare  o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna:

R-FS4-01-05 Autorització compte de Google v3


