CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L
B65630741

SOCI CAFI
SI

INSCRIPCIÓ MENJADOR CURS 2019-2020

NO

Nom i cognoms de l’alumne/a
TARIFA FIXE 6,10€

TARIFA 2 ó 3 DIES 6,30€

GRUP CLASSE:

ESPORÀDIC CAFI 6,60€

ESPORÀDIC NO CAFI 6,80€

Data de naixement

Adreça
Població

Codi postal

Telèfon

Telèfon d’emergència

Nom i Cognoms del pare
Nom i Cognoms de la mare

TELF
TELF

Correu electrònic:

Si el vostre fill/a té algun tipus d’intolerància i/o al·lèrgia relacionada amb l’alimentació que s’hagi
de tenir en compte: Caldrà adjuntar INFORME MÈDIC. ÉS IMPRESCINDIBLE PER L’ÚS DEL MENJADOR
QUINA INTOLERÀNCIA TE O ALÈRGIA:
Autorització paterna/materna i consentiment per al tractament de
dades de caràcter personal
En/na____________________________________________________com
pare/mare/tutor, amb D.N.I _____________________, autoritzo al nen/a
indicat a dalt que es quedi al servei de menjador. Així mateix, accepto la
normativa del menjador escolar, i manifesto que no tinc cap deute pendent.
Mitjançant l'emplenament del present formulari, jo
dono el meu
consentiment exprés per al tractament de les dades personals facilitades
del nen/a, en els següents termes:
Responsable. CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L., amb domicili a CL
MAJOR, 18 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA). Email:
gestio@serveiseducatiuspamipipa.com.
Finalitats. La prestació dels serveis de menjador, casals, extraescolars,
colònies,
viatge
fi
de
curs,
etc.
Conservació de les dades. Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu
per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es
suprimiran
amb
mesures
de
seguretat
adequades.
Destinataris. No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.
Drets. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió,
limitació i oposició, per escrit, dirigit al Responsable del fitxer. També té
dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
Manresa_______, a _______ de _____________________de 20___.

Autorització paterna/materna i consentiment per als drets d’imatge
El Responsable disposa d’un espai web, blog i perfil en xarxa social on
preten informar i fer difusió de totes aquelles activitats del menjador escolar,
casals i extraescolars. En aquests espais s’hi poden publicar imatges en les
quals apareguin, individualment o en grup alumnes realitzant les
esmentades activitats.
CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. és el Responsable del tractament de les
dades personals de l'interessat i l'informa que aquestes dades seran
tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679
de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a
l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel que se li facilita la
següent informació del tractament:
L'interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la
casella corresponent de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el
consentiment)
□
Sí, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en
fotografies corresponents a les activitats que organitza Pam i
Pipa, i puguin ésser publicades a la pàgina web, blogs i xarxes
socials de l’entitat.
□

No autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en
fotografies corresponents a les activitats que organitza Pam i
Pipa, i puguin ésser publicades a la pàgina web, blogs i xarxes
socials de l’entitat.

PROTECCIÓ DE DADES – Les seves dades seran tractades per CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. amb la finalitat de mantenir la nostra relació comercial, base legal del tractament. No se cediran dades a
tercers i es conservaran mentre hi hagi una obligació legal, sense prejudici que l’interessat sol·liciti la seva cancel·lació. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les
seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/ Major, 18 Local C ,08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) NIF: B65630741

www.serveiseducatiuspamipipa.com
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