INSCRIPCIÓ SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
ESCOLA ERNEST LLUCH - CURS 2018-2019
DADES DE L’ALUMNE:
NOM I COGNOMS:______________________________________________________________________
CURS (2018-19): ___________ GRUP (A – B): _______TELÈFON CASA: ________________________
ADREÇA:___________________________________POBLACIÓ:________________________________
NOM MARE:____________________________TELEF.MÒBIL O FEINA MARE: __________________
NOM PARE:_____________________________TELÈF. MÒBIL O FEINA PARE: __________________
ADREÇA ELECTRÒNICA : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _
ÚS DEL SERVEI (MARCAR AMB UNA “X”):
L’inici del servei de menjador serà : (DIA / MES / ANY) : ____ / ____ / _____
Dies setmanals que es farà ús del servei:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

AL.LERGENS O INTOLERÀNCIA:
NO pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentària.
SÍ pateix una al·lèrgia o intolerància alimentària (imprescindible adjuntar certificat mèdic).
DADES BANCÀRIES“Nº IBAN”(Adjuntar fotocòpia on constin les dades):

E S __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ /__ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Utilitzar el compte bancari del curs 2017-18.

MATALASSET DESCANS ALUMNES DE P3 :
Vull un “matalasset” amb funda rentable (30€), i que es giri en el rebut de Setembre.
TITULAR DEL COMPTE: _____________________________________ DNI: _________________ - ___
- El titular del compte autoritza a l’empresa Control Play Sports S.L. a carregar l’import del servei de forma mensual.
- Tanmateix certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa extensiva aquesta autorització al trasllat
del nen/a, en cas d’emergència, a un centre mèdic, i a les decisions mèdiques que sigui necessàries adoptar, sota
direcció facultativa.

Signatura:
NORMES DE FUNCIONAMENT:
Els rebuts seran carregats al compte indicat entre el dia 1 i 6 del mes vençut al servei.
Si es produeixen devolucions de rebuts, aquest seran carregats amb 5,00 euros per despeses bancàries.
Els canvis s’han de comunicar abans de les 9:30h del mateix dia. En cas contrari, es cobrarà el dia del servei.
Es consideren usuaris fixes els alumnes que assisteixin al menjador escolar 3 o més dies setmanals. També els alumnes que
assisteixin només 1 o 2 dies setmanals però sempre siguin els mateixos dies.
• Conec i accepto el reglament de règim intern, publicat a la web de l’AMPA, Escola i blog del Servei de Menjador.
•
•
•
•

IMPORTANT!!! SIGNAR LES CLÀSULES REGLAMENT PROTECCIÓ DE DADES (DARRERE)

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 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.
El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l´article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982
de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com a
l’aplicació del Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de
desembre.
Amb l’objectiu de poder fer difusió de les activitats diàries, setmanals, festes puntuals i difusió en general,
es realitzaran fotografies i vídeos per publicar en els mitjans de comunicació que el servei de menjador i
Control Play Sports utilitza per aquests efectes. Dono el meu consentiment exprés perquè que l´entitat
CONTROL PLAY SPORTS, S.L. amb NIF B65565228 realitzi gravacions i filmacions esmentades anteriorment.

Dono el meu consentiment exprés perquè que l´entitat CONTROL PLAY SPORTS, S.L. amb NIF B65565228
pugui tractar les meves dades i que em pugui enviar informació.

Signatura

