carrer Maestrat 1, 43550 Ulldecona

INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLAR
Curs 2019-2020
Dades alumne/a
Nom i cognoms:
Data de naixement:

Curs:

TIS:

Data naixement:
Dades familiars

Nom i cognoms del/la familiar o tutor/a legal:
DNI:

Adreça:

CP:

Població:

Telèfons de contacte:

e-mail:
Dades pagament

Nom del/la titular del número de compte:
Número de compte (IBAN):
Dies d'assistència al menjador
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Preu del menú diari per àpat: 6€ (tres o més dies setmanals)*
6,5€ (menys de tres dies setmanals)*
*descompte de 0,5€ en el cas que es quedi un germà/na

Observacions alimentàries (al·lèrgies, intolerància,...):

Gluten
Lactosa

Fructosa
Altres

Quines:

Administració de medicaments:
*Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge
o metgessa on consti el nom de l'alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.
*Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d'aportar un escrit on es demani i s'autoritzi al personal del menjador que
administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seua administració en horari lectiu. Els
medicaments han d'estar dins del seu envàs original, degudament identificats amb el nom de l'alumne/a .

Extraescolars
El teu fill/a realitza alguna extraescolar a l'escola o assisteix al LúDIK?
Quina extraescolar?
Dies de la setmana i horari?
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En/Na..............................................................................................................amb
D.N.I ............................. i com a responsable de l'alumne/a..........................................
EL PERSONAL DEL MENJADOR ESCOLAR POT TRASLLADAR
........ en vehicle particular al meu fill/a en cas de necessitat mèdica:
AUTORITZO

NO AUTORITZO

A LA FUNDACIÓ ULLDECONA A FER FOTOGRAFIES
......... del meu fill/a amb finalitat didàctica, decorativa de l'espai de menjador
així com per publicar-les a la web o Facebook de la Fundació Ulldecona:
AUTORITZO

NO AUTORITZO

FUNDACIÓ ULLDECONA 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 Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: per interès legítim del responsable: mantenir una relació professional per a la salut i seguiments dels afectats. Per consentiment
de l'interessat: l'enviament de comunicacions de d'altres nous serveis.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui
necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total
de les mateixes.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets que assisteixen l'Interessat
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets: FUNDACIÓ ULLDECONA. Carrer Maestrat 1, - 43550 Ulldecona (Tarragona). Email:
info@fundacioulldecona.com Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del Tractament necessita el seu consentiment
explícit o el del seu Representant Legal. L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:

Data i signatura del/la familiar o tutor/a legal

