FULL D’INSCRIPCIÓ
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
INSTITUT BOSC DE LA COMA
DADES DE L’ALUMNE
NOM I COGNOMS:________________________________________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT:___________________
UTILITZACIÓ DEL SERVEI DEL MENJADOR A:

CURS: _______________
X ESCOLA SANT ROC

PREU DEL SERVEI DE MENJADOR :

□ FIX

DIES QUE UTILITZARÀ EL SERVEI: :

□ dilluns □ dimarts □ dimecres □ dijous □ divendres

4,40€ (mínim 1 dia / setmana)

□ ESPORÀDIC

4,84€

DADES FAMILIARS
NOM PARE/MARE O TUTOR: _______________________________________________________________________
DNI: _______________________________ TELÈFON: ___________________________________________________
ADREÇA: _______________________________________________________________________________________
POBLACIÓ: _______________________________________________________ CODI POSTAL: _______________
DADES BANCÀRIES
Nom titular del compte:_______________________________________________ DNI: ___________________

IBAN

E

S

CODI SWIFT O BIC
REUTILITZACIÓ DE DADES: Les dades aportades seran reutilitzades en posteriors cursos. Les modificacions (compte
corrent o dades familiars) s’han de comunicar al servei d’Educació.
AUTORITZACIÓ I SIGNATURA
__________________________________________________ com a pare, mare o representant legal de l’alumne que
figura en aquesta sol·licitud, DECLARO que tinc coneixement del funcionament del servei de menjador escolar i accepto
el reglament que el regula.

□ si □ no

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats
coorganitzades pel Consell Comarcal de la Garrotxa i publicades a revistes, pàgines web, xarxes socials, televisió o altres
mitjans destinats a la difusió pública dels menjadors escolars.
____________________________________, ______ de ___________________________ de 20____
Signatura del pare/mare o tutor

PROTECCIÓ DE DADES / Responsable del tractament: Identitat: Consell Comarcal de la Garrotxa - P6700007E, adreça postal: Av. Onze de Setembre, 22 - 17800
OLOT (Girona), telèfon: 972274900, correu-e: ccgarrotxa@garrotxa.cat, delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@garrotxa.cat. | Finalitat del tractament: Les
dades demanades a través del present formulari seran tractades amb la finalitat de tramitar i gestionar la sol·licitud d'ajuda per a menjador i transport escolar. Terminis
de conservació: Els previstos per la legislació aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats.| Legitimació: El tractament es basa en la normativa que regula
les competències del Consell en matèria (Llei 12/2009, de 10 de juliol), d'educació. El Programa d'actuacions comarcal estableix que el Consell Comarcal de la
Garrotxa assumeix les competències en matèria d'ajuts de menjador i transport. Les dades sol·licitades són les necessàries per a la tramitació correcta de la sol·licitud.
| Destinataris: Les dades es comunicaran a la Generalitat de Catalunya i a la Base Nacional de subvencions, i poden ser comunicades a altres tercers quan hi hagi
obligació legal. No estan previstes transferències a tercers països o organitzacions internacionals. | Drets Com a persona interessada té dret a:. Obtenir confirmació
sobre si el Consell Comarcal de la Garrotxa està tractant les seves dades personals. Accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les
dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
Sol·licitar en determinades circumstàncies:- La limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només seran conservades pel Consell per a l'exercici o la
defensa de reclamacions.- L'oposició al tractament de les seves dades; en aquest cas, el Consell deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos,
o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Hi ha inclòs el tractament de les seves dades per decisions individuals automatitzades. Els drets citats podran
exercitar-se mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal de la Garrotxa - Av. Onze de Setembre, 22 - 17800 OLOT (Girona) o mitjançant Seu Electrònica
(www.seu.cat/garrotxa). Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades - Adreça: c / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a - 08008 Barcelona - Seu electrònica: seu.apd.cat.

