SERVEIS D’ACOLLIDA I MENJADOR ESCOLAR A
L’ESCOLA ENRIC GRAU I FONTSERÉ

Nom del nen o nena:_________________________________________________________________________________________
Pare, mare o persones tutelars: ___________________________________________________________________________
Telèfon contacte: ____________________________________________________________________________________________
Número de compte (IBAN):_________________________________________________________________________________

Marqueu amb una creu el serveis que utilitzareu durant el curs:
Servei d’acollida mensual
Matí
 De 7.30 a 9 hores: 48 € al mes

 De 8.15 a 9 hores: 24 € al mes
Migdia
 De 12.30 a 13 hores: 22 € al mes
Servei d’acollida puntual
Si sabeu els dies que utilitzareu aquest servei i voleu que us ho facturéssim amb carà cter mensual al
vostre compte, marqueu-los. En cas que no ho vulgueu així, podeu pagar en efectiu a les monitores.
dilluns
Matí

dimarts

dimecres

dijous

divendres

De 7.30 a 9 hores: 4 € al dia
De 8.15 a 9 hores: 2 € al dia

Migdia
De 12.30 a 13 hores: 2 € al dia

Servei de menjador: 6,33€ per dia
Dies fixes cada setmana
Puntual (dies segons comanda)*
* El servei de menjador es facturarà amb carà cter mensual pels dies utilitzats. Cal que ompliu les
dades bancà ries a tal efecte.
Protecció de dades: AJUNTAMENT DE FLIX tractem les dades de caràcter personal segons s'estableix en
el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD). En compliment
del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les segü ents dades:
Responsable del tractament: AJUNTAMENT DE FLIX, NIF: P4306100A amb domicili social a C/ Major, 18 43750 - Flix (Tarragona), Telèfon: 977410153, ajuntament@flix.cat.
Pot contactar amb el delegat de protecció de dades – DPD, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu:
dpd@flix.cat.
Finalitat: AJUNTAMENT DE FLIX tractarà les dades personals per a la gestió dels serveis d’acollida i menjador
escolar a l’escola Enric Grau i Fontseré.
Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti la supressió per part
de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.

SERVEIS D’ACOLLIDA I MENJADOR ESCOLAR A
L’ESCOLA ENRIC GRAU I FONTSERÉ
Destinataris: No se’n preveuen.
Legitimació: Les seves dades seran tractades en base el seu consentiment, el qual se sol·licita en el present
document.
Drets: L'informem de la possibilitat d'exercir els segü ents drets sobre les seves dades personals dirigint-se al
delegat de protecció de dades – DPD, a través del correu electrò nic, havent-se d'identificar degudament i
sol·licitar clarament el dret a exercir: dret d'accés, rectificació , supressió o oblit, limitació , oposició , portabilitat
y no ser objecte de decisions individuals automatitzades. També pot retirar el consentiment atorgat.
A més, pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtenir
informació addicional o presentar una reclamació . L'informem que les seves dades seran incorporades en un
tractament del qual és titular AJUNTAMENT DE FLIX.
Les persones sotasignades declaren que les dades facilitades són certes i correctes, exonerant al
responsable de qualsevol falsedat, i es compromet a mantenir-les actualitzades.

Signatures:
Mare/pare/tutor/tutora
Nom i cognoms:

Flix, _____ de________________________ de 2022.

Mare/pare/tutor/tutora:
Nom i cognoms:

