
                                                                

  

 
 

 

FULL PER SOL·LICITAR L’ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR 
 
 
En/ Na ……………………….....………....................., pare, mare o tutor/a legal 
de l’alumne/a …….................................................……,  que farà .…................ el 
curs 2020-21, sol·licita que el seu fill/a pugui utilitzar el servei de menjador: 
 

 Tots els dies de la setmana 
 Els següents dies fixos: 

 Dilluns 
 Dimarts 
 Dimecres 
 Dijous 
 Divendres 

 
Opció Pícnic (“Excursions”):     SI       NO 
 
Dades rebut bancari: 
 

Titular del compte  

IBAN E S   

Número compte     -     -   -           

Telèfons de contacte   

 
Pateix alguna intolerància o al·lèrgia a algun aliment?  ........................................ 
 
...............................................................................................................................  
 
Quina?......................................................................................... 
 
En cas afirmatiu, adjuntar certificat mèdic. 
 
I ES COMPROMET 
 
A complir les bases de funcionament d’aquest servei. 
 
Signatura       La Llagosta .........    de/d’ ....................       de 20..... 
 
 

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES PERSONALS 
NIF: B64020118 

Nom o raó social de l'empresa: DESCOBRIR MÓN, S.L. 
Adreça: Carrer Balears, 41. 08458 Sant Pere de Vilamajor 

Telèfon: 669 766 181 – 902 010 036 

Correu electrònic: andiaz@descobrirmon.com 
DESCOBRIR MÓN, .S. L. utilitzarà   les seves dades personals per a poder realitzar els serveis que ens han contractat o sol·licitat. 

Les dades personals facilitades es tractaran i mantindran mentre existeixi relació comercial o durant els anys necessaris per a 

complir amb les obligacions legals corresponents. Les dades no se cediran a tercers tret que existeixi una obligació legal. 
Li recordem que, com a interessat, disposa d'una sèrie de drets, entre ells el dret a conèixer si en la nostra empresa DESCOBRIR 

MÓN, S.L. tractem les seves dades personals, i si és així té dret d'accés a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o 

sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. 
Finalment DESCOBRIR MÓN, S.L. necessita i per això sol·licita la seva autorització expressa per a poder enviar-li comunicacions 

de productes i serveis que li podrien interessar en estar relacionats amb els que ens sol·licita. 

 
Marqui si autoritza el tractament de dades: SI        NO 
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