ACOLLIDA MATINAL ESCOLA JOSEP TARRADELLAS
FULL D’INSCRIPCIÓ CURS 2020/2021
DADES DE L’ALUMNE

Nom i cognoms _____________________________________________
Edat _______

Curs ______________ Classe ___________________

Adreça _____________________________ C.P. ___________________
Telèfons ___________ / ____________
NOM mare/pare/tutor/a ____________________________ DNI__________________
NOM mare/pare/tutor/a ___________________________ DNI___________________

PAGAMENT
Per dur a terme el pagament del servei d’ acollida que contracteu se us
carregarà entre el dia 1 i 10 de cada mes l’ import corresponent al núm. de
compte corrent que ens indiqueu.
HORARI: de 7,45h a 9h

Jo , En / Na ____________________________________ autoritzo a
l’empresa ECOATAULA a carregar en el núm. de compte:
IBAN

Entitat

N. Compte
al servei d’ acollida de matí.

Oficina

Dígit de Control

entre el dia 1 i 10 de cada mes, l’ import corresponent

SIGNATURA
PARE/MARE/TUTOR-A

IMPORTANT: Aquest servei es realitzarà si hi ha un mínim de 10
infants inscrits com a usuaris fixes del servei cada mes.

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES PERSONALS
RESPOSANBLE: SABER DE LLEURE S.L. B 65597700 C /Marques de Sentmenat 54-58
08029 Barcelona
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades no cedirà en cap cas les seves
dades personals .Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i
de comerç electrònic.
DESTINATARIS: Excepte prescripció legal no cedim dades a tercers, només a empreses
proveïdores de programes siguin de tipus administratiu , assistencial , mèdic, dietètic
que ens permet la gestió ordinària de les dades.
En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei
sol·licitat, realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran
mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb
les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi
hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Saber de Lleure
S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves
dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les
dades ja no siguin necessàries.
FINALITAT: Gestionar serveis a clients.
LEGITIMACIÓ: Relació de negoci i / o contractual.
DURADA: El legalment prescrit en les diferents normatives.
Així mateix l’informem del caràcter facultatiu de les respostes a les preguntes
plantejades en el qüestionari, i del fet de que no respondre-les pot suposar la negativa
per part del Responsable del Fitxer de continuar oferint-li els serveis demandats.
L’Usuari declara que es el representant legal del menor i que les dades del qüestionari
son certes , i coneix l’obligació de mantenir-les actualitzades. En cas de haver de fer
algun menú especial serà obligatori adjuntar l’oportuna Documentació Mèdica.
Eventualment, es podran captar imatges per poder ésser publicades només dins l’àmbit
de l’Escola o Servei.
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació
addicional sobre les seves dades personals, en la mateixa adreça electrònica que li
facilitem per poder exercir els seus drets.
DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d'accés, rectificació, cancel·lació i / o
oposició, així com el dret a l ' "oblit" i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça
de correu rgpd@ecoataula.cat; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se al responsable
dels fitxers de la nostra empresa.
INFORMACIÓ: En compliment de la normativa vigent en de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic, i la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem
que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a
la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la REGLAMENT UE del
Parlament i el Consell 679/2016 i LSSI 34/2002. (Descriure direcció, Tel., correu
electrònic del responsable de seguretat de la seva empresa).
Mitjançant la firma del present document, es signa l’Ordre de Domiciliació, el signant
autoritza a ATAULA: SABER DE SABORS, SL. amb NIF B-63109300 (Àrea Alimentària) i
SABER DE LLEURE, SL. amb NIF B-65597700 (Àrea Educativa), perquè, des de el dia
d’avui i fins al dia de revocació de la present autorització sent cursada per escrit en tot
cas, pugui enviar ordres de pagament i adequar els corresponents imports, derivats del
serveis esmentats en aquest escrit, sent un pagament periòdic, al compte bancari
titularitat del firmant, dades que s’inclouen en el present document. De la mateixa
manera el signant autoritza a la seva pròpia entitat financera perquè aquesta pugui
adeudar els imports corresponents al seu compte bancari d’acord amb les ordres de
pagament de l’Emissor.

