
 

Menjador escolar ESCOLA PAU VILA (PARETS DEL VALLÈS) 
CURS 2018/2019 
 

NOM __________________ COGNOMS _________________________________________________ 

CURS _________           DATA NAIX.___________ 

ADREÇA ____________________________________________________________________________ 

CODI POSTAL ____________ POBLACIÓ ________________________________________________ 

TELÈFONS DE CONTACTE ____________________________________________________________ 

NOM PARE _________________________________________________ DNI_____________________ 

NOM MARE ________________________________________________  DNI_____________________ 

CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE (pare, mare)  _________________________________________ 

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(s’ha d’adjuntar informe del metge) 

 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES DE L’ALUMNE        SI                 NO 

 

MODALITAT DE MENJADOR ESCOLAR 

(Marcar amb una creu els dies fixes a gaudir del servei menjador) 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

     

        *Adjunteu fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social si no l’heu donat mai a l’empresa. 

FORMA DE PAGAMENT: Rebut domiciliat  

ORDRE DOMICILIACIÓ  SEPA-CORE 

Emissor;  TENO MENJADORS, S.L. 
  B-61904017 
  C/ Béjar 59, baixos 1ª 
  08014 Barcelona 
 
TITULAR DEL COMPTE 

Nom del titular: ______________________________________________________    

� 24 dígits bancaris: 
 
 
 
 

Altres observacions___________________________________________________ 

 
*   Firmant el present formulari vostè autoritza a TENO MENJADORS, S.L. a presentar per a cobrament els 
rebuts generats pels serveis realitzats, així com al seu banc a retirar aquestes quantitats del seu compte 
d'acord amb l'ordre de pagament de TENO MENJADORS, S.L. 
 
* Es comunica que, en cas d’impagament, l’empresa podrà prendre les mesures oportunes procedint a 
cancel·lar el servei de menjador. 
 
 
 
Signatura i DNI del titular del compte  

 
 
 

FITXA D’INSCRIPCIÓ 

E S   



 

INFORMACIÓ DE LA RECOLLIDA DE DADES USUARIS 
 
TENO MENJADORS, S.L., amb B61904017 i domiciliat al c/ BEJAR, 59 BAIXOS, 08014 BARCELONA en 

qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades en aquest formulari, 

informa que les dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents 

en protecció de dades personals, amb la finalitat de gestionar  i remetre tota la informació necessària 

per prestar servei de menjador escolar als interessats. 

Les dades de caràcter personal proporcionades del menor (incloses dades de salut per evitar qualsevol 

risc alimentari o similar) així com les del seu representant legal es conservaran fins que existeixi un 

interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, així com per complir amb les obligacions fiscals. 

Quan ja no sigui necessàries, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir 

la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixes.  

 
Els destinataris de la informació recollida serà aquells prestadors de serveis vinculats al responsable. No 

es cediran dades a tercers, a no ser per obligació legal o sense el consentiment explícit de l’interessat. 

 

De conformitat amb el disposat a la normativa vigent, TENO MENJADORS, SL està complint amb totes 

les disposicions en el tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, pels quals són 

tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents, 

limitades i necessàries en relació a les finalitats per a les quals són tractades. 

 

Així mateix, TENO MENJADORS, SL garantitza que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives 

apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa vigent, amb la finalitat de 

protegir els drets i llibertats dels interessats, i els hi ha comunicat la informació adequada perquè puguin 

exercir-los. 

 

TRACTAMENT D'IMATGES 
 
TENO MENJADORS, S.L. comunica que en el transcurs del servei  es podran captar fotografies on 
poden aparèixer els seus participants. Per aquest motiu, sol·licitem el consentiment al seu titular (o als 
pares o tutors legals en cas de menors d’edat) per la seva utilització en mitjans de comunicació propis 
de TENO MENJDORS, SL (webs, futlletons, xarxes socials) o externs (canals de televisió, premsa) sense 
cap tipus de reemborsament. 
 

 
SÍ  NO AUTORITZACIÓ PER A LA PUBLICACIÓ DE FOTOGRAFIES/VÍDEOS DEL MENOR 

  Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable  

  Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable 

 
L’ENVIAMENT COMUNICACIONS PUBLICITÀRIES 
 
Així mateix, TENO MENJADORS, SL sol·licita el consentiment exprés per l’enviament comunicacions 
publicitàries relatives a les activitats i serveis de TENO MENJADORS, SL, mitjançant per correu 
electrònic i/o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. 
 
� NO autoritzo l’enviament de comunicacions  

� SI autoritzo l’enviament de comunicacions (Per imperatiu legal els menors queden exclosos de 
l'enviament de publicitat) 
 
Així mateix, li informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), 
limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a c/BEJAR, 59 BAIXOS, 
08014 BARCELONA, o correu electrònic info@teno.cat. Si es considera que el tractament no s'ajusta 
a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en 
www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 
 
NOM I COGNOMS : 

SIGNNATURA DEL PARE/O MARE/O TUTOR/A LEGAL     

 

. 

 

Important: A retornar abans del dia 14 de setembre  per poder 
fer ús del servei 


