MENJADOR ESCOLAR
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA SL

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms (Alumne)
Nom i Cognoms:
*Pare,mare i/o tutor
Telefon:

DNI:

/
C.P:

Adreça:
Correu electrònic
Núm. de Compte:*

ES______ __________ __________ __________ __________ __________

Observacions / al·lèrgies:
(adjuntar full metge)

*Els alumnes de Palol de Revardit no cal omplir les dades bancàries.

Servei de Menjador
FIX (tots els dies)
Dill.

Dim.

Dmc.

Dj.

Div.

FIX DISCONTINU (dies fixos de la setmana)
EVENTUAL (dies esporàdics)
Marcar amb una X

Jo __________________________________________________ amb DNI __________________ AUTORITZO
a PLAGESPORT SL a domiciliar el rebut mensual per l’import del servei de menjador escolar inscrit el
meu fill/a ______________________________________ del curs __________ al meu número de compte.

Data i Signatura

*Planificació i Gestió Esportiva SL, tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar la inscripció del seu fill/a menor d’edat al servei de menjador escolar indicada
inclòs el seu pagament, finalitat que es basa en l’execució de la relació contractual establerta. Aquesta informació es comunicarà a l’AMPA, i es conservarà durant el termini que
preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i
oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en
qualsevol moment quan procedeixin i sense que això afecti a la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant Planificació i Gestió Esportiva SL a Avinguda Girona 91, Bxs, de
Sant Gregori, o bé a info@plagesport.com . Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent i per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció
de dades pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

