FITXA D'INSCRIPCIÓ ALUMNES

DADES DE L'ALUMNE
Codi centre

130000

Nom centre

ESCOLA BOSC DE LA PABORDIA

Primer cognom

Data alta al menjador

Segon cognom

Nom

Edat

Curs Classe

Marqueu els dies que fareu ús del menjador

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

esporàdicament

AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES (si es dóna el cas marqueu els al·lèrgens o intoleràncies que cal eliminar de la seva dieta)

Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa)

Cacauets i productes a base de cacauets

Anhídrid sulfurós i sulfits >10mg/kg de SO2

Soja i productes a base de soja

Mostassa i productes derivats

Tramussos i productes a base de tramussos

Peix i productes a base de peix

Crustacis i productes a base de crustacis

Mol·luscs i productes a base de mol·luscs

Api i productes derivats

Fruita de clofolla i productes derivats

Cereals que continguin gluten i productes derivats

Ous i productes a base d'ou

Llavors de sèsam i productes derivats

Altres

En cas de patir alguna al·lèrgia o intolerància cal adjuntar el certificat metge.
OBSERVACIONS (anoteu en aquest espai totes aquelles dades que creieu importants que estiguin en coneixement dels monitors

Autoritzo que el meu fill/a sigui enregistrat en imatges fotogràfiques i/o gravades en vídeo que es realitzin durant l'estona de menjador.

si

no

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL
Primer cognom

Segon cognom

Nom

Telèfon

Email

DNI

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Telèfon

Email

DNI

DADES PER A LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DELS REBUTS
dades del titular del compte a qui ha d'anar carregat el rebut del menjador
Primer cognom

Segon cognom

Nom

Adreça

CP

Població

Email

IBAN (número de compte)

DNI

Telèfon

Mitjançant l'autorització d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per fer càrrecs al seu compte i (B) a l'entitat per
efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i
condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte. Pot
obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.
Accepto les condicions de domiciliació bancària

En compliment del que estableix l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), BO I SA SERVEI D'ÀPATS, SL
informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni es recolliran en un fitxer, el responsable del qual és BO I SA SERVEI D'ÀPATS, SL. Vostè podrà exercir els seus
drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament d’aquestes dades, en els termes establerts a la LOPD, adreçant-se a les nostres oficines de Sant Gregori Parc
Industrial Nau F2, Crta. de Cartellà Km 0,5, CP 17150 de Sant Gregori. Li demanem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals, a fi que la informació
continguda en els nostres fitxers sigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que vostè proporcioni es tractaran
amb la finalitat de poder prestar al/s seu/s fill/s el servei de menjador que vostè ha contractat, així com la informació relativa a aquest servei. També l’informem que estan
implantades les mesures d’índole tècnica i d’organització necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o
accés no autoritzat. Tot això, de conformitat amb el previst a l’art. 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat
dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. D’acord amb el que disposa l’art. 11 de la LOPD, vostè autoritza el responsable del fitxer a poder comunicar
les seves dades a les societats que formen part de Bo i Sa i Administracions públiques competents de conformitat amb la legislació aplicable, exclusivament per a les finalitats
abans indicades. Per la present, es dóna per sabut el que disposa l’art. 27 de la LOPD, relatiu a la primera comunicació de dades. Si vostè no desitja que les seves dades de
caràcter personal siguin tractades amb altres finalitats més enllà de l’estricta prestació del servei contractat, li demanem que ho comuniqui per escrit, ja que si no fos així,
entendrem que vostè dona el consentiment, sense perjudici del dret que l’assisteix a revocar-lo, i que produeix efectes a partir d’aquesta data.
Accepto les condicions legals

