
En / Na:

Amb: DNI /Targeta de residència / Passaport

DECLARA QUE:

Autoritza al fill/filla qui consta en aquesta inscripció, a fer ús del servei de menjador escolar durant el curs actual.

En cas de sortida fora del centre,
Utilitzareu el servei de pícnic?

Titular del compte

Amb: DNI /Targeta de residència / Passaport

Entitat bancària

ESXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX

ES

INSCRIPCIÓ SERVEI DE MENJADOR

PER  UTILITZAR EL SERVEI ÉS IMPRESCINDIBLE EMPLENAR AQUEST FULL

CURS

ESCOLA

CURS

DATA

SIGNATURA

SIGNATURA
DEL TITULAR

GRUPDADES DEL NEN/NENA

AUTORITZACIÓ

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

SOL·LICITANT que es quedi al menjador escolar en els dies marcats: MARQUEU ELS DIES D’ASSISTÈNCIA

DILLUNS                        DIMARTS                         DIMECRES                        DIJOUS                        DIVENDRES

SI NO

NOM ALUMNE/A:

PRIMER COGNOM:

SEGON COGNOM:

ADREÇA

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFONS

DATA INICI MENJADOR

En compliment amb el disposat en la LOPD (Llei 3/2018 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 5 de desembre de 2018), l’informem que les dades 
personals facilitades per vostè s’incorporaran a un fitxer automatitzat de Dacor Educació i Esport, S.L. La finalitat del mateix és la gestió del menjador. Vostè té el 
dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de Dacor Educació i Esport, els drets d’accés, de rectificació, cancel·lació 
i d’oposició de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a Dacor Educació i Esport, S.L. c/Major 133 - Local 1, 08758 Cervelló. Email dacoreducacio@gmail.com
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