ACOLLIDA DE MATÍ ESCOLA EL PARC
FULL D’INSCRIPCIÓ CURS 2017/2018
DADES DE L’ALUMNE
Nom i cognoms _____________________________________________
Edat _______

Curs ______________ Classe ___________________

Adreça _____________________________ C.P. ___________________
Telèfons ___________ / ____________
Nom del pare ___________________________ NIF ________________
Nom de la mare _________________________ NIF________________
PAGAMENT
Per dur a terme el pagament del servei d’ acollida que contracteu se us carregarà entre
el dia 1 i 5 de cada mes l’ import corresponent al núm. de compte corrent que ens
indiqueu.
HORARIS:
A continuació us detallem l’horari d’acollida matinal per tal que ens marqueu la modalitat
que voleu escollir:

7:45h a 9h
8h a 9h
8:30h a 9h
ESPORÀDIC
Jo , En / Na ____________________________________ autoritzo a l’empresa
ECOATAULA a carregar en el núm. de compte:
IBAN

Entitat

N. Compte
servei d’ acollida de matí.

SIGNATURA
PARE/MARE/TUTOR

Oficina

Dígit de Control

entre el dia 1 i 5 de cada mes, l’ import corresponent al

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES PERSONALS

En compliment del previst en la Llei Orgànica 15/1999 i RD 1720/2007, això com la
LSSICE 34/2002, informem a l’Usuari d’aquest Servei de Menjador que les seves dades
personals passaran a formar part d’uns fitxers automatitzats, degudament inscrits a
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades garantint la seva confidencialitat. Aquestes
dades podran ésser enviades pel Responsable del Fitxer a altres Entitats col·laboradores
del mateix, siguin de tipus administratiu, assistencial, mèdic, dietètic amb la finalitat de
donar un millor servei a l’Usuari.
Així mateix l’informem del caràcter facultatiu de les respostes a les preguntes
plantejades en el qüestionari, i del fet de que no respondre-les pot suposar la negativa
per part del Responsable del Fitxer de continuar oferint-li els serveis demandats.
L’Usuari declara que és el representant legal del menor i que les dades del qüestionari
son certes, i coneix l’obligació de mantenir-les actualitzades. En cas d’haver de fer algun
menú especial serà obligatori adjuntar l’oportuna Documentació Mèdica.
Eventualment, es podran captar imatges per poder ésser publicades només dins l’àmbit
de l’Escola o Servei.
L’Usuari en tot moment podrà fer valer els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o
oposició dels que sigui titular, mitjançant comunicació al Responsable del Fitxer :
ECOATAULA: SABER DE SABORS, SL. amb NIF B-63109300 (Àrea Alimentària) i SABER
DE LLEURE, SL. amb NIF B-65597700 (Àrea Educativa), al E-mail: info@ecoataula.cat,
especificant clarament les seves dades personals, adreça, telf. o e-mail.
Mitjançant la firma del present document, es signa l’Ordre de Domiciliació, el signant
autoritza a ECOATAULA: SABER DE SABORS, SL. amb NIF B-63109300 (Àrea
Alimentària) i SABER DE LLEURE, SL. amb NIF B-65597700 (Àrea Educativa), perquè,
des del dia d’avui i fins al dia de revocació de la present autorització sent cursada per
escrit en tot cas, pugui enviar ordres de pagament i adeudar els corresponents imports,
derivats del serveis esmentats en aquest escrit, sent un pagament periòdic, al compte
bancari titularitat del firmant, dades que s’inclouen en el present document. De la
mateixa manera el signant autoritza a la seva pròpia entitat financera perquè aquesta
pugui adeudar els imports corresponents al seu compte bancari d’acord amb les ordres
de pagament de l’Emissor.

