DOCUMENT DE DOMICILIACIÓ SEPA - CURS

.

MENJADOR ESCOLAR

TRANSPORT ESCOLAR

CANVI DADES BANCÀRIES

PERSONA TITULAR DEL COMPTE DIFERENT AL
DE LA PERSONA SOL·LICITANT DEL SERVEI

Dades de la persona progenitora/tutora
Primer cognom

Nom
Telèfon de contacte

Telèfon 2

Segon cognom

Adreça electrònica

Dades d'identificació de l'alumnat
Nom alumnat

Primer cognom alumnat

Nom centre escolar

Segon cognom alumnat

Idalu

Curs que realitzarà

Ordre de domiciliació de pagament directe SEPA
Nom de la persona titular

Primer cognom de la persona titular

DNI de la persona titular

Adreça de la persona titular

Població

Segon cognom de la persona titular
Codi Postal

Província

País

Número de compte – IBAN

Avís legal de protecció de dades
En virtut de la normativa en matèria de protecció de dades us informem que les seves dades personals seran incloses en un fitxer denominat “Ensenyament”
responsabilitat del Consell Comarcal del Baix Empordà amb domicili a c/ dels Tarongers, 12, de La Bisbal de l’Empordà (Girona) 17100 i NIF P6700009A.
Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el servei de transport i/o menjador escolar. Aquestes dades seran cedides als centres
d’ensenyament dels propis alumnes, a les empreses que realitzen el servei de transport i/o menjador escolar, a les àrees de serveis socials dels ajuntaments
i al Departament d’Educació de la Generalitat, i es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis de la persona
responsable i de la normativa d’arxius aplicable.
En qualsevol cas, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i de portabilitat de les dades mitjançant un escrit dirigit a c/ dels Tarongers,
12, de La Bisbal de l’Empordà (Girona) 17100 o posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, a través del correu electrònic
dpd@baixemporda.cat.
En tot cas, si ho considereu, podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

Població

Data

Signatura (Persona progenitora/tutora)

Signatura (Persona titular del compte)

No es cursarà cap document que no estigui degudament emplenat
Àrea d'Ensenyament – c. Del Raig, 7, bxs. - 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 64 55 59 - 972 64 23 10 - ensenyament@baixemporda.cat - https://www.baixemporda.cat/ca/carta-de-serveis/ensenyament/

