CURS 202_- 202_
ALTA -BAIXA DEL SERVEI DE MENJADOR
Nom de l’alunme/a: _______________________________________________
Curs:___________________________________________________________
Al·lèrgia/es o intolerància/es alimentària/es han d’adjuntar un justificant metge
acreditatiu de la mateixa.
Alergia o intolerancia: SI

NO

Indicar tipus
Període:
De setembre a juny

D’octubre a juny

De setembre a maig

De …………………….a maig

D’octubre a maig

De…………………….a juny.

DE DILLUNS A DIVENDRES
Data d’ALTA _________________

DE DILLUNS A DIJOUS
Data de BAIXA ________________________

La sol.licitud s’ha de tramitar abans de dia 25 del mes en curs
NOTA: L’import del menjador només es retornarà en cas d’hospitalització amb la justificació o certificació
corresponent .

Forma de pagament :
Banc

Finestra

Informació sobre protecció de dades: El responsable del tractament és AULA BALEAR SOCIETAT COOPERATIVA, amb domicili al carrer Can
Valero, 19, Polígon de Can Valero de Palma de Mallorca, 07011 (Illes Balears) Telf .: 971.202.301, Fax 971206915. La finalitat del tractament és
l'atenció de la seva sol·licitud d'inscripció i la gestió del menjador. La legitimació per al tractament es basa en la prestació de el servei
sol·licitat. Les dades seran conservades durant el temps necessari per al desenvolupament de l'activitat i temps necessari per atendre els
possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les seves dades a tercers excepte obligació legal. Vostè té dret a
sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se a el tractament, sol·licitar la
portabilitat de les seves dades, així com a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. Més informació sobre Protecció de
Dades en el document de política de privacitat que podrà consultar a la secretaria de centre, així com sol·licitar una còpia de la mateixa.
Dades sensibles: Necessitem tractar dades sensibles dels nostres alumnes (dades de salut, minusvalidesa o al·lèrgies). Al proporcionar
aquestes dades, consenteix expressament que siguin tractades per adaptar l'operativa a les eventuals necessitats del seu fill / filla. Aquest
tractament és indispensable per al correcte desenvolupament de l'activitat.

