
 SERVEI DE MENJADOR 

BUTLLETA INSCRIPCIÓ - CURS 2019-2020 
 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE: 

 

Nom i cognoms_____________________________________________________________________ 
Curs __________________ 
 
A partir del dia ___ de ___________________ el/la nostre/a fill/a es quedarà a dinar: 
 
Dilluns ___ Dimarts ___ Dimecres ___ Dijous ___ Divendres ___ 
 
DADES PERSONALS DEL PARE, MARE O TUTOR/A (QUI FORMALITZA LA INSCRIPCIÓ) 
 
Nom i cognoms:_____________________________________________________________________ 
 
Telèfon 1 de contacte ___________________ nom________________________________________ 
Telèfon 2 de contacte ___________________ nom_______________________________________ 
 
DADES COMPLEMENTÀRIES/INFORMACIÓ MÈDICA 
 
Pateix alguna malaltia? Sí _ No _ 
Quina*?____________________________________________________________________________ 
És al·lèrgic/a a algun medicament? Sí _ No _ A quin*? 
___________________________________________________________________________________ 
És al·lèrgic/a a algun aliment? Sí _ No _ A quin*? 
___________________________________________________________________________________ 
Aliments que no menja per raons culturals o religioses? Quins 
___________________________________________________________________________________ 
*Cal adjuntar certificat mèdic que ho acrediti. 
 
Observacions 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

□  Autoritzo  a l’AMPA  Escola Nostra Llar  a fer servir les dades que facilito en aquest document 

d'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679, de 
27 d'abril de 2016) amb la finalitat de gestionar el servei de menjador de l’Escola  Nostra Llar . En 
cap cas seran cedides a terceres empreses ni revelades públicament. Tanmateix, si desitgeu 
exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al 
tractament de les vostres dades  , podeu adreçar-vos a menjador@escolanostrallar.cat  o bé 
presencialment al Carrer  de Calderón  n. 143  de  Sabadell            
Tal com estableix l'article 4 (Dret a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge) de la Llei Orgànica 1/1996, 
del 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, us fem arribar a aquesta autorització per tal que 
manifesteu si esteu d’acord o no amb que es fotografiï / filmi al vostre fill/a durant el menjador 
escolar, i amb que es puguin utilitzar les imatges tant de manera interna com externa (premsa, 
web, etc.).      

     SÍ �               NO � 

                                                                Signatura  

Agrairem formalitzeu la inscripció i la dipositeu a la bústia de l’AMPA que trobeu al porxo 
de l’entrada o bé ens la retorneu a menjador@escolanostrallar.cat  


