
NOM DEL CENTRE

Nom de l’alumne

Curs

Adreça

Mare/Pare

Mare/Pare

ÚS DEL SERVEI MENJADOR Fixe Esporàdic

Marqueu els dies de la setmana que fareu ús del servei:

El/la titular del compte DNI

Autoritza a l’empresa EUREST CATALUNYA S.L. a carregar els imports corresponents a l’ activitat assenyalada

COMPTE

Signatura del titular

Població
CP

MENJADOR ESCOLAR

TLF

TLF

E-mail

WEB SCOLAREST: http://iara.eurest.es/scolarest/web/ És obligatori el DNIi mail per accedir a la informació corresponent almenjador.

Les despeses de devolució per rebut són 5€

………………………….  a ..…… de …………….……… de 20…..

TLF
Tutorlegal

De  conformitat amb el que estableixel Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al  sistema de tractament titularitat de EUREST COLECTIVIDADES,  SLU,EUREST
CATALUNYA, SLU, EUREST EUSKADI, SLU amb CIFB-80.267.420 B-58.062.027, B-95.682.696 i domicili social situat a Madrid, carrer Pni eda de Sant Josep 98, planta 1ª - C.P. 28.054; Sant Just Desvern (Barcelona), Carrer Frederic Mompou 5,  planta 5a 
- C.P. 08.960; Derio (Biscaia), Polígon Ugaldeguren 1-7 - C.P. 48.160 amb la finalitat de la gestió del control d'accés ales instal·lacions indicades en el present document. En compliment amb lanormativa vigent, Scolarest informa que  les dades 
personals proporcionades s'utilitzaran  per donar-los d'alta a la web de Scolarest i puguin accedir-hi i accedir a lainformació que es  conté i seran  conservades durant un anyi / o per a possibles responsabilitats legals.
Les dades decontacte  del delegat de protecció de dades són les següents:gdpr@compass-group.es
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi  una obligació legal.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no  han estat modificades, que vostè es compromet a notific ar-nos qualsevol variació i que tenim el  consentiment per a utilitzar pera la finalitat esmentada.
Scolarest informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada d'acord amb la finalitat i consentiment, i es compromet aadoptar totes les mesures raonables perquè  
aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes o vostè ho sol·liciti.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de l es seves dades de caràcter personal, així com retirar o limitar el consentiment prestat per al tractament dels mateixos,  
dirigint la seva petició a l'adreçapostal indicada anteriorment o al correu electrònic gdpr@compass-group.es amb la referència drets PDCP i adjuntant còpia del DNI. En el cas de sol·licitar limitació detractament deles seves dades, es  
conservaran  i  s'utilitzaran  exclusivament per al'exercici o la defensa dereclamacions. També podrà reclamar davant l'Autori tat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es) o la que consideri oportuna.

Data de l'inici del servei

Atès que el dret de la pròpia imatge està reconeguda en l'article 18.1 de la constitució regulat per la llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat  

personal i familiar i a la pròpia imatge, Eurest Catalunya, S.L demana el consentiment legal, per poder publicar fotografies on apareguin els alumnes de menjador, on  

aquests siguin  clarament  identificables .

AUTORITZO SI NO

Pugui aparèixer  en les fotografies  corresponents a les activitats  realitzades  al  menjador,  així  com en les publicacions, web, exposicions en què es faci  referència a

l'activitat desenvolupada.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Intol·leràncies o al.lèrgies alimentàries? SÍ adjunteu  certificat mèdic NO

CURS ESCOLAR 2020-2021

http://iara.eurest.es/scolarest/web/
mailto:gdpr@compass-group.es
mailto:gdpr@compass-group.esambla


NORMES MENJADOR CURS 2020-2021

• És  obligatori  omplir i lliurar la inscripció del  curs vigent a  la  coordinadora del  centre, abans  de fer  ús del

servei.

• Els pagaments es realitzaran mitjançant domiciliació bancària, tant per  els alumnes fixes com esporàdics.

Els rebuts es giraran el 5è dia hàbil  de cada mes. NO S’ACCEPTARÀ  CAP PAGAMENT  EN EFECTIU.

• Els  rebuts  de setembre i  octubre  es  giraran  al  banc  el  5º dia  hàbil  d’octubre.  A  partir  de novembre

s'enviarà el rebut corresponent al mes en curs.

• Les absències per causa justificada s’hauran de notificar a la coordinadora del servei de menjador abans de

les 9:30h del mateix dia. Es descomptarà l’import de l’absència en el rebut del mes següent, en els casos

que correspongui.

• Les  modificacions  de menjador s’han de notificar abans de l’últim dia del  mes  en curs, informant a la 
coordinadoradel Menjador (omplir document)

• En cas de rebuts retornats s’aplicarà un càrrec de 5€ per cada rebut en concepte de despeses per devolució.

L’empresa podrà denegar l’entrada al menjador en cas d’impagament de rebuts.

• EN CAS DE TENIR DEUTE de qualsevol activitat gestionada per Eurest, no es podrà fer ús fins que quedin  

tots els rebuts liquidats.

• Pagament de rebuts amb deute:

o Mitjançant pagament amb targeta bancàriaal telèfon 934754405

o Per transferència bancària

• Per accedir a la informació específica dels usos del menjador del seu fill/a, podeu consultar:

WEB SCOLAREST:  http://iara.eurest.es/scolarest/web/

És obligatori el DNI i direcció de correu electrònic del titular del compte bancari

D. ....................................................................................................... amb DNI......................................................

Com pare/mare/tutor de l’ usuari del servei de menjador de...........................................................................   

Conec i accepto el compliment de la normativa de pagament d’ EUREST CATALUNYA.

SIGNATURA  IDATA

descàrrega

http://iara.eurest.es/scolarest/web/

