SERVEI DE MENJADOR
COMUNICACIÓ DE BAIXA
MES DE JUNY 2018
NOM DEL CENTRE

Escola EL BOSC DE LA PABORDIA

DADES DE L’ALUMNE
Nom i cognoms
Curs i grup

COMUNICAT EL DIA: __________________
(Els canvis hauran de comunicar-se ABANS DEL DIA 18 DE MAIG DE 2018).

COMUNICACIÓ DE BAIXA:
Baixa a partir del dia ____(últim dia que es quedarà a dinar) del mes_________________

NOTA INFORMATIVA:
Benvolgudes famílies:
Ens adrecem a vosaltres per comentar-vos que, si no voleu fer ús del menjador
durant la jornada intensiva (a partir del 05/06/2018) retorneu aquest document,
indicant la data de fi, a la coordinadora de menjador Sra. Montse Garcia abans
del 18/05/2018.
En cas de no portar la baixa en termini, s’entendrà que es vol fer ús del menjador. Cal
tenir en compte que no es podrà donar de baixa a l’alumne fora de les dates indicades i
per tant no s’abonarien les faltes d’assistència.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Signatura del titular

Protecció de Dades
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),
les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà processat
exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals
solament contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de
caràcter personal seran tractats amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny,
prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han estat sol·licitats a
l'Usuari. Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedits, segons consta
en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionades
amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat.
En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de Caràcter personal, el Client podrà
exercir els seus drets d'accés, revocació, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves Dades personals als Fitxers d’
Eurest Col·lectivitats mitjançant l'enviament d'una comunicació al "Responsable del Fitxer de protecció de Dades" al
domicili social d’Eurest situat en el Camí de la Zarzuela 19-21, C.P.28023, Madrid. Aquesta comunicació també podrà
ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: lopd@compass-group.com

