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NOTIFICACIÓ D’AL.LÈRGIES/INTOLERÀNCIES DE L’ALUMNE
Nom i cognom de l’alumne:____________________________ _ __________________

□Sí
Fa us del menjador? □Sí
Té alguna al·lèrgia?

-

□ No
□ No

Té alguna intolerància?

□ Sí □ No

□ Puntualment

Aliments als quals l’alumne és al·lèrgic-a / intolerant
(Cal adjuntar el corresponent certificat mèdic)

LLISTAT D’ALIMENTS

-

VIES D’ENTRADA
(inhalació, contacte, ingesta...)

TIPUS DE REACCIÓ/SIMPTOMES
(urticària pell, vòmits, dificultats respiratòries,
xoc anafilàctic, ...)

Altres substàncies que li provoquen al·lèrgia / intolerància
(Cal adjuntar el corresponent certificat mèdic)

LLISTAT DE SUBSTÀNCIES

En/na _____________

VIES D’ENTRADA
(inhalació, contacte, ingesta...)

TIPUS DE REACCIÓ/SIMPTOMES
(urticària pell, vòmits, dificultats respiratòries,
xoc anafilàctic, ...)

_________________________________ amb DNI _________________

com a pare/mare/tutor de l’alumne____________________________________

___________
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certifico que les dades a dalt indicades són certes i que en cas de variació, informaré a l’Escola Puigcerver.
PUIGCERVER, S.A. és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes seran tractades de conformitat
amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de prestar-li els serveis propis del centre, incloent el servei de menjador i
tractant dades de salut. La base de legitimació del tractament serà la relació contractual i, per al tractament de dades de salut, serà l’interès legítim
de l’escola per prestar un bon servei de menjador. En el supòsit de no facilitar-nos les seves dades, no podrem prestar el citat servei. Les dades no
es comunicaran a tercers excepte per obligació legal, o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com encarregats del tractament. Les
dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament o llevat que l’interessat hagi revocat el seu consentiment.
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 la 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. 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. al C/ Astorga, 13 – 43250 Reus (Tarragona). Email:
administracio@escolapuigcerver.cat . També podrà interposar una reclamació a www.aepd.es si considera que el tractament no s’ajusta a la
normativa vigent. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@escolapuigcerver.cat.
Autoritzo a PUIGCERVER S.A. al tractament de dades del menor representat i els seus propis.

Reus, _____ de ____________________del 20_____
Signatura mare/pare o tutor:

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA

