SOL·LICITUD SERVEI MITJA PENSIÓ

Curs 2021-2022

En / Na ....................................................................................... amb DNI .....................................
com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a .....................................................................................,
que el curs 2021-2022 farà ..........  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
27NOU PATUFET, SCCL 10-06-2021 P. 2 NOU PATUFET, SCCL C/ Bruniquer, 25 - 08012 Barcelona (Barcelona) abril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) amb la finalitat de tramitar la sol.litud del servei de menjador. En relació amb les dades de caràcter
personal especialment protegides (dades de salut), vostè accepta de forma expressa a la signatura del document que NOU PATUFET, SCCL pugui
recaptar-les i tractar-les. La base de legitimació del tractament és la relació contractual vigent entre les parts, així com el consentiment dels
pares o tutors. Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament. Posteriorment, es conservaran
bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament
incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de
fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades. 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. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: central@ideaiuris.com. També podrà interposar una
reclamació a la www.aepd.es

