SOL·LICITUD SERVEI MITJA PENSIÓ

Curs 2020-2021

En / Na ....................................................................................... amb DNI .....................................
com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a .....................................................................................,
que el curs 2020-2021 farà el ........ nivell  d’Ed. Infantil

 d’Ed. Primària

 d’ESO

amb el present escrit, SOL·LICITO el servei de mitja pensió, migdies educatius, en aquesta
escola, els següents dies:
 de dilluns a divendres

o

 dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres

en la següent modalitat:
 Àpat general
 Àpat sense gluten
 Àpat vegetarià
 Àpat sense lactosa
 Àpat sense peix
 Àpat sense porc
 Àpat específic (detallar) .................................................
En cas d’al·lèrgia o intolerància, indicar quina i si és per ingesta o per contacte o per inhalació.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(Tota al·lèrgia o intolerància alimentària haurà d’estar documentada amb un certificat mèdic)
A més a més, voluntàriament, sol·licito que l’esmentat alumne/a participi en les activitats
educatives i de lleure en el marc de l’horari del servei de migdia.

Barcelona, a ....... de .............................................. de 20......
Signat: pare, mare o tutor/a

NOU PATUFET, SCCL és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i l’informa que aquestes
seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27
abril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) amb la finalitat del manteniment de la relació amb alumnes, parestutors, així com l´acompliment de les tasques d'informació i altres tasques pròpies del centre. En relació amb les dades de caràcter personal
especialment protegides (dades de salut), vostè accepta de forma expressa que NOU PATUFET, SCCL pugui recaptar-les i tractar-les. Així mateix
consenteix expressament que les dades de l’alumne/alumna, siguin cedits a l’AFA per l’organització d’activitats al centre. Les dades es
conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament, i quan ja no siguin necessàries per a aquesta finalitat se
suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització o la destrucció total d’aquestes. No es comunicaran les dades
a tercers, excepte per obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament. Així mateix,
s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com el de limitació i oposició al seu
tractament dirigint-se a NOU PATUFET, SCCL en C/ Bruniquer, 25 - 08012 Barcelona (Barcelona). Email: secretaria@noupatufet.coop. També
podrà interposar una reclamació a la www.aepd.es.

