
ANNEX V / ANEXO V

COMUNICACIÓ DE LA FINALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ EDUCATIVA DOMICILIÀRIA 

COMUNICACIÓN DE LA FINALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA

Li comuniquem que, amb data  ha finalitzat l’atenció educativa domiciliària de l’alumne o alumna

 pel motiu següent:

  .

Le comunicamos que, con fecha  ha finalizado la atención educativa domiciliaria del alumno o alumna

 por el siguiente motivo:

  .

La direcció del centre
La dirección del centro

 , a   , de   , de    

Signatura / Firma

En cas de renúncia de la família o representants legals de l’alumnat a l’atenció educativa domiciliària,

En el caso de renuncia de la familia o representantes legales del alumnado a la atención educativa domiciliaria,

En/Na        representant legal de l’alumne o 
alumna

 renuncie a l’atenció educativa domiciliària rebuda 

fins a aquest moment.

Don/Doña representante legal del alumno o 
alumna

 renuncio a la atención educativa domiciliaria que 

ha recibido hasta este momento.

El representant legal de l’alumne o alumna
El representante legal del alumno o alumna

 , a   , de   , de    

Signatura / Firma
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 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), 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 articles 13, 14 i 15 del Decret 104/2018 de 27 de juliol de 2018 del Consell, pel qual es desenvolupen els 
principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià.
- 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.
- La responsable del tractament de la informació és la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb domicili Av. Campanar, 32, 46015 València, contacte: protecciodedadeseducacio@gva.es.

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 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE n.º 294, de 6 de diciembre de 2018), 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 artículos 13, 14 y 15 del Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 
principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano.
- 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.
- La responsable del tratamiento de la información es la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte con domicilio Av. Campanar, 32, 46015 València, contacto: 

protecciodedadeseducacio@gva.es.
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