
   

FORMULARI BAIXA   

SERVEI DE PÍCNIC CURS 2020-21  

  

  

  

En/na  _______________________________________ amb DNI ___________________ 

com a pare/mare/tutor-a del  alumne /a fixe al servei de menjador  

__________________________________ i germà  ______________________________ del 

curs _____ i _____,  informo a Control Play Cuina que  dono de baixa al nostre/s fill/s del 

servei de pícnic  que ofereix el menjador per a les excursions de tot el dia que organitza l'escola 

aquest curs 2019/2020.  

 

  

  

A Abrera,  .................. (dia) ................................................ (mes)............................ (any)   

IMPORTANT:  

• Aquesta baixa serà efectiva des de el primer dia, si s’entrega signada com a mínim 
una setmana abans de la primera excursió de tot el dia que realitzarà el seu fill 

durant aquest curs  2019/2020.  

• Recordem que aquest servei és per alumnes fixes del servei de menjador.  

  

  

  

  

CLAUSULA INFORMATIVA REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIO DE

 DADES  

  

Identificació del Responsable: L´informem que les dades personals que vostè ens

 proporciona són incorporades a un tractament de dades personals denominat

 CLIENTS-PROVEÏDORS responsabilitat de CONTROL PLAY SPORTS, S.L., amb NIF B65565228 i

 amb domicili al cr. Sant Miquel, 63 de Sant Vicenç dels Horts, Barcelona. Pot

 contactar  amb el responsable, bé per telèfon al numero 930102191 o
 mitjançant correu electrònic a info@controlplaysports.com.  

Delegat de protecció de dades: No hi ha delegat en aquesta entitat.  

Finalitat: A CONTROL PLAY SPORTS, S.L. tractem la informació de les persones interessades amb

 la següent finalitat: la gestió de la relació mercantil, tant des d´un punt de vista

  Signatura   



 administratiu i de compliment fiscal, com des d´un punt de vista comercial i
 de màrqueting.  

Termini de Conservació´: El termini de conservació de les serves dades personals serà

 de, un cop finalitzada la relació contractual, o prestació de Servei el termini de

 conservació de les dades serà de 6 anys per a complir obligacions legals,

 fiscals i mercantils.  

Decisions automatitzades i elaboració de perfils: l´informem que no hi ha decisions
 automatitzades incloent l’elaboració de perfils.  

Base jurídica del Tractament: La base jurídica del tractament és l´execució d´un

 contracte mercantil, així com el compliment d´obligacions fiscals i mercantils. Destinataris

 de cessions: No es preveuen realitzar cessions, llevat de les que estan autoritzades per
 llei.  

Drets: D´acord amb la legislació vigent te els següents drets:  

Dret a sol·licitar l’accés a les serves dades personals.  

Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió  

Dret a sol·licitar la

 limitació del seu

 tractament Dret a

 oposar-se al tractament
  

Dret a la portabilitat de les dades.  

Per exercir els seu drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent

 formulari per a l´exercici del dret elegit. Opcionalment, por redirigir a l´interessat a

 l´Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre el seus drets.  


