c/ Astorga, 13
43205 REUS Baix Camp
Tel. 977 75 69 31 Fax. 977 75 60 33
escolapuigcerver@xtec.cat
www.escolapuigcerver.cat

INSCRIPCIÓ ALTRES SERVEIS
En/Na ___________________________________________________

pare/mare de l’alumne/a:

_________________________________________________ que cursarà ___________________

□

MENJADOR

Inscriu el seu fill/a al servei de menjador segons la modalitat:
(indiqui amb un X la modalitat i els dies de la setmana)

□
□
□
□
□

Fixe menjador 5 dies/setmana
Fixe menjador 4 dies/setmana

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Fixe menjador 3 dies/setmana

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Fixe menjador 2 dies/setmana

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

ACOLLIDA

L’horari d’acollida és de 7:30h a 9:00h i de 17:00h a 19:00h
Inscriu el seu fill/a al servei d’acollida segons la modalitat indicada amb una X:

P 5-PR.01– IN.01_FO_6.4.6 Versió 2.2 data 17/09/20

-

□
Inscripció setmanal (inclou una setmana de dll a dv amb horari de matí i/o tarda) □
Inscripció mensual (inclou tot el mes de dll a dv amb horari de matí i/o tarda)
□
Inscripció diària (dies solts, inclou horari de matí i/o tarda)

Reus,

____________ de _________________de 20___

Signatura pare, mare o tutor:

Aquests serveis només s’adrecen als alumnes amb Servei de Recursos no Concertats
NOTA: Per tal de fer qualsevol modificació o baixa dels serveis, s’ha de notificar per
escrit amb 30 dies d’antelació a secretaria@escolapuigcerver.cat

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PUIGCERVER S.A. és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i li 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 de gestionar la inscripció de l’alumne al servei de menjador/acollida
del centre. Les dades es conservaran i tractaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides o mentre no exerceixi el seu
dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, per complir amb els
terminis de conservació legalment establerts, i posteriorment es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de
les dades o la destrucció total de les mateixes. El tractament de les dades està basat en el manteniment i desenvolupament de la relació contractual.
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
PUIGCERVER
S.A.
en
C/
Astorga,
13
43205
Reus
(Tarragona).
Email:
escolapuigcerver@escolapuigcerver.cat .També podrà interposar una reclamació a la www.aepd.es. Dades de contacte del DPO:
dpo@escolapuigcerver.cat

