Benvolguts pares i mares,
Vos comunicam que a partir d'aquest curs acadèmic s'han ampliat les gestions que
podeu realitzar a través del programa d'organització del centre GESTIB. Entre les gestions que
ara podreu realitzar telemàticament es troba la justificació de les faltes dels vostres fills/filles.
En cas de que vulgueu tenir accés telemàtic al GESTIB heu de fer arribar a la secretaria
del centre, degudament signat i emplenat, l'imprès que figura a la part d'abaix d'aquest mateix
escrit. Una vegada que la vostra sol·licitud hagi estat tramitada rebreu un SMS al vostre telèfon
mòbil amb la contrasenya d'accés i les instruccions pertinents.
Muro,
La direcció

de 2017

Formulari de sol·licitud de compte d'usuari per a pares/mares/tutors *
Dades identificatives del pare/mare/tutor legal:
Document
identificatiu

Nom i llinatges
Data de naixement

Adreça

Codi Postal

Municipi

Telèfon mòbil

Correu electrònic
Fills escolaritzats al centre:
(Nom, llinatges, curs i grup)

* En el cas que la persona sol·licitant ja disposi d'usuari CAIB no s'en crearà un de nou. Per a qualsevol incidència s'haurà d'adreçar a la unitat
administrativa a la qual està assignat.
CONDICIONS D'ÚS: Em compromet a utilitzar els serveis sol·licitats exclusivament per a l'accés al programari de la Conselleria d'Educació i Universitat.
Entenc i accept que l'incompliment d'aquestes normes pot donar lloc a la baixa del servei sense previ avís. Autoritzo al centre educatiu l'enviament de
missatges SMS automàtics, per a la recepció del compte d'usuari i la contrasenya d'accés.
POLÍTICA DE PRIVADESSA: De conformitat amb l’art.5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i l’art. 12 del Reial Decret
1720/2007, us informam que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades per al seu tractament en un arxiu automatitzat titularitat de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, amb domicili al carrer Alfons el Magnànim, 29, 07004 de Palma. En qualsevol moment podeu exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular els
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a aquesta Conselleria, a l’adreça postal abans indicada o bé per mitjà d’un missatge electrònic enviat a
l’adreça de correu electrònic del centre. També ho podeu fer presentant un escrit a qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Muro, ......... de .................................. de 201....

Signatura:

IES Albuhaira
Carrer Maria i Josep s/n
07440 MURO

Telf: 971 860 560
Fax: 971 861 080
Correu electrònic iesalbuhaira@educaib.eu

