SERVEI DE GUARDERIA CURS 2021-2022
FULL DE INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS ...........................................................................................................................................
ADREÇA ................................................................................... DATA NAIXEMENT ..................................
POBLACIÓ ........................................ C.P. ................. DNI NEN/A ...................................
TELÈFON ..................................................

e-mail : ................................................. CURS ................

PERIODICITAT ...................................................................................




CADA DIA
DIES ALTERNS
QUINS .......................................................................................................
ALTRES .............................................................................................................................................

HORARI:

DE 7.45 A 9 H (MATÍ)

DE 8 A 9 H (MATÍ)

DE 16’30 A 17’30 H (TARDA)

DE 16’30 A 18’00 H (TARDA)

DE 17’30 A 18’00 H (TARDA
. JORNADA INTENSIVA : DE
EL NEN/A

POT MARXAR SOL A CASA

:

SI

NO

MATRÍCULA: 5 €
PREU MENSUAL: CAL CONSULTAR A LA SECRETARIA DE L’AFA
( EL SERVEI DE GUARDERIA FUNCIONA DES DE EL PRIMER DIA D’ESCOLA FINS L’ÚLTIM ).
COBRAMENT:

EN EFECTIU

PEL BANC
( Els pagaments en efectiu s’han de pagar de l’1 al 5 de cada mes a l’oficina de l’AFA).
DADES BANCÀRIES: ES- _ _ - _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(20 DÍGITS)
(Entitat) (Oficina) (DC)
(Núm. Compte)

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
RESPONSABLE: AFA ESCOLA MISERICORDIA, AV. ÀNGEL PLANET, S/N ( 08360 Canet de Mar ) , ampamiser@gmail.com ,
G62823323. FINALITATS: inscripció a l'activitat; gestió de l'activitat; facturació i cobrament de l'activitat i tractament de les dades
de salut (al·lèrgies, intoleràncies i sobre malalties) necessàries per a la prestació de servei. LEGITIMACIÓ: execució de l'acord de
prestació de serveis i consentiment de l'interessat. DESTINATARIS: entitats necessàries per a l'execució de l'activitat i entitats
bancàries per al cobrament de quotes. CONSERVACIÓ DE LES DADES: durant la vigència de l'acord de l'activitat; finalitzat l'acord
es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre a possibles
responsabilitats. DRETS: Pot sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades a les
dades de contacte del responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant
l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).
AUTORITZO EL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES DE SALUT [ ] SI

[ ] NO

D./Sra. _______________________________________ amb DNI ______________________ pare/mare/tutor/representant
legal de ____________________________________, autoritzo el tractament de les seves dades personals exclusivament
per
a
la
prestació
dels
serveis
contractats
i
les
finalitats
indicades.
Data
Signatura

DRETS IMATGE MENORS
Informació sobre Protecció de Dades del RESPONSABLE: AFA ESCOLA MISERICORDIA (G62823323) AV.
ÀNGEL PLANET, S/N ( 08360 Canet de Mar ) ampamiser@gmail.com . FINALITAT: Promoció de les
activitats/esdeveniments organitzats per l'AFA mitjançant l'ús i publicació de les imatges (fotografia i vídeo) captades
durant els mateixos en tot tipus de mitjans físics i/o digitals, incloses xarxes socials i pàgina web titularitat de l'AFA; i
registre històric de les activitats/esdeveniments organitzats. LEGITIMACIÓ: Consentiment per a l'ús i publicació de
les imatges i interès legítim. CESSIONS: No es preveuen. CONSERVACIÓ: Les imatges es conservaran mentre
estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser
publicades. DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació dirigint-se
a l'AFA. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades
(www.aepd.es)
(Nom i Cognoms) ……………………….............................................……… amb DNI ……………………………… com
a tutor legal o titular de la pàtria potestat de (Nom i cognoms del menor/alumne)
…………………………............................................................…… autoritzo el tractament de la imatge i dades
personals del menor exclusivament per a les finalitats indicades.

Data
Signatura

