
 

 
MENJADOR ESCOLA  POMPEU FABRA 2019-2020 
CONTINUÏTAT DEL SERVEI 

                
Data d’inici del servei de menjador (00/00/0000) (obligatori) _______________________ 

Jo, en/na _____________________________________ amb DNI _____________________ com a pare/mare o tutor de 

l’alumne/a ___________________________________________ accepto la continuïtat de l’ús del servei de menjador durant el 

curs 2019-2020. 

Acredito que les dades entregades en la fitxa d’inscripció del curs 2018/19 poden ser utilitzades per aquest nou curs:   

                       SÍ               NO  

En cas d’alguna modificació, sol·liciti una nova ftxa d’inscripció a la coordinació de menjador. 

 SERVEI D’APATS, S.L. ES COMPROMET A TRACTAR DE FORMA ABSOLUTAMENT CONFIDENCIAL TOTS ELS SEUS DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: SERVEI D'APATS, S.L. NIF: B58703240 CARRETERA REIAL, 122 B 08960  SANT JUST DESVERN  (BARCELONA) Telèfon: 934 194 
140 alimentart@alimentart.com FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: SERVEI D’APATS, S.L. tractem la informació que ens facilita per a gestionar el servei de menjador, activitats, per la gestió 
administrativa i comercial. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l'interessat. DESTINATARIS: Les seves dades seran 
tractades per SERVEI D’APATS, S.L. i empreses que els presti serveis. DRETS: pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, dirigint-
se a nostre domicili fiscal o mitjançant el correu electrònic, havent d’identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir. El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat 
per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a SERVEI D’APATS, S.L. a captar la seva pròpia imatge, ja sigui 
a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de SERVEI D’APATS, S.L. o una altra empresa delegada, estarà 
limitat al conjunt d'activitats desenvolupades dins l'àmbit de la seva activitat professional i podran ser publicades a les xarxes socials del responsable, web, fulletons, etc. SERVEI D’APATS, S.L. es compromet a 
adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges. 
 
 

 DATA, SIGNATURA I ACCEPTACIÓ. 
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