LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “RALET - RALET”

FULL DE MATRÍCULA CURS 2020- 2021
DADES DE L’INFANT
COGNOMS

NOM

DATA NAIXEMENT

DOMICILI

Nº

PIS/PORTA

MUNICIPI RESIDÈNCIA

C.P.

TELÈFON

DADES DEL PARE/TUTOR
COGNOMS

NOM

DNI

LLOC TREBALL / ADREÇA

TELÈFON TREBALL

TELÈFON DOMICILI

COGNOMS

NOM

DNI

LLOC TREBALL / ADREÇA

TELÈFON TREBALL

TELÈFON DOMICILI

DADES MARE/TUTORA

Nota: Cal adjuntar certificat mèdic i carnet de vacunació

Signatura del pare, mare o tutor:
_______________________, _________ de _____________ de ___________
En compliment de normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, se l’informa que les dades
personals obtingudes mitjançant aquest formulari i documents que s’adjunten, seran tractades per l’Ajuntament de
Torrefarrera amb la finalitat d’inscriure l’infant a l’Escola Bressol.
Amb la signatura d’aquest document vostè ens autoritza a que les dades de salut incloses en aquest formulari seran
utilitzades amb la finalitat d’adaptar les activitats a les necessitats de l’infant , així mateix també ens autoritza a fer
seguiment del mateix.
El tractament de les dades està legitimat per al seu consentiment i per la relació contractual.
Les dades sols seran cedides a tercers davant d’imperatiu legal i es conservaran fins que no s’exerceixi el dret de
supressió.
Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió i limitació, així com adreçar-se al Delegat
de Protecció de Dades, adreçant-se per escrit i adjuntant el seu DNI o passaport a l’Ajuntament de Torrefarrera,
Carrer Major 35, 25123 Torrefarrera.

Sol·licitud de domiciliació bancària a favor de l’Ajuntament de Torrefarrera en concepte de
pagaments de la Llar d’infants municipal Ralet Ralet
Dades del titular del compte
NIF

Nom i cognoms

Adreça
Codi postal

Població

Telèfon

Nom de l’infant inscrit a la llar d’infants

Alta de dades bancàries
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi
IBAN / Codi entitat

Oficina núm.

DC

Compte corrent o llibreta núm.

Adreça
Codi postal

Població

Signatura del titular del compte

Localitat i data

En compliment de normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, se l’informa que les dades
personals obtingudes mitjançant aquest formulari i documents que s’adjunten, seran tractades per l’Ajuntament de
Torrefarrera amb la finalitat d’inscriure l’infant a l’Escola Bressol.
Amb la signatura d’aquest document vostè ens autoritza a que les dades de salut incloses en aquest formulari seran
utilitzades amb la finalitat d’adaptar les activitats a les necessitats de l’infant , així mateix també ens autoritza a fer
seguiment del mateix.
El tractament de les dades està legitimat per al seu consentiment i per la relació contractual.
Les dades sols seran cedides a tercers davant d’imperatiu legal i es conservaran fins que no s’exerceixi el dret de
supressió.
Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió i limitació, així com adreçar-se al Delegat
de Protecció de Dades, adreçant-se per escrit i adjuntant el seu DNI o passaport a l’Ajuntament de Torrefarrera,
Carrer Major 35, 25123 Torrefarrera.

