
 
 

CONSENTIMENT DE COMUNICACIO PER WHATSAPP 
 

Com ja sabeu, cada curs es crea un grup de WhatsApp per facilitar la comunicació entre les 
famílies i el Delegat/da del curs pertinent. La figura del Delegat/da es una via més de comunicació 
que podem utilitzar pel tractament de qualsevol assumpte de interès col·lectiu, que sorgeixi entre 
el grup de famílies i la Comunitat Educativa, durant el curs. El Delegat/da serà escollit entre les 
candidatures presentades per realitzar aquesta funció, a principi de cada curs. La Associació de 
Famílies d’Alumnes de l’Escola Goar, endavant AFA Creixen Goar Viladecans, amb CIF G62666144, i 
seu social al Passatge Sant Ramón nº 2 de Viladecans, es l’encarregada de la gestió d’aquests grups 
de WhatsApps de les famílies. 

 

Per aquesta raó, des de AFA Creixen Goar Viladecans, sol·licitem la vostre autorització per 

incloure el vostre nom, cognom i número de telèfon, facilitat a continuació, en el grup de 

WhatsApp corresponent al curs que cursi cada any el vostre fill/a, mentre duri tota la seva 

escolarització a l’Escola Creixen Goar Viladecans. Per tant, aquesta autorització serà valida 

durant tota la seva etapa a l’Escola i no serà necessària renovar-la anualment, quedant 

automàticament revocada en marxar de l’Escola. 
 

Donat que aquesta autorització es per cada fill, rebreu una autorització per cada fill o filla a l’Escola. En 

cas de tenir mes d’un/a fill/al en el mateix curs, donat que aniran a classes diferents , també serà 

necessària la autorització individual per cadascun d’ells/es. 
 

Nom i cognoms del fill/a  

Nom i cognoms del pare/mare/tutor  

Número de Telèfon autoritzat  

Classe i Lletra  

 
En compliment de l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter 
personal , AUTORITZO al AFA Creixen Goar Viladecans, amb CIF G62666144,a incloure el 
meu número de telèfon en els grup de whatsApp de cada curs durant tota l’escolarització 
del meu fill o filla 

 

A Viladecans a ........... de ..................................... de .......... 
 

Signatura: 

 
 

Per tal de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades (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'aquests, faig constar que se m'ha comunicat que les dades facilitades quedaran incorporades 

i seran tractades en els fitxers de titularitat de AFA Creixen Goar Viladecans, únicament amb la finalitat esmentada 

anteriorment. 

 

Mitjançant la signatura del present document dono el meu consentiment exprés perquè aquesta entitat, pugui 

utilitzar a aquest efecte concret les dades facilitades, comprometent-se a tractar-les de forma lleial, transparent, 

adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers. 

 

Així mateix, he sigut informat de la possibilitat d’exercir els drets “ARCO” d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

a aquesta autorització, mitjançant escrit dirigit a aquesta entitat, al Passatge Sant Ramón nº 2 de Viladecans o bé al 

correu electrònic afagoar@afagoar.com 
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