Institut Lluis Domènech i Montaner
CURS 2021-22
FITXA DE MATRÍCULA DE MENJADOR ESCOLAR

Cognoms: ......................................... Nom: ............................. Curs que farà: ................
Adreça: ...................................................................... C.P.: .......... Població: ..................
Nom mare/tutora: ........................................ Tel./mòbil o feina: .....................................
Nom pare/tutor: ...........................................

Tel./mòbil o feina: ....................................

Telèfon casa: ........................
Anotar el número de compte en cas de canvi o que no consti a Endermar:
IBAN: ................................................................................................................

MARCAR AMB UNA CREU L’OPCIÓ DE MATRÍCULA
FIX/A DISCONTINU/A(Marcar mínim dos dies que hauran de ser els mateixos cada setmana)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Començarem a utilitzar el servei de menjador com a fix/a o fix/a discontinu/a el mes de ..............
Requereix alguna dieta especial durant tot el curs o és al·lèrgic/a a algun aliment? ......................
Quin/a? ..............................................................................................(Cal aportar certificat mèdic)

La matrícula de l’alumne/a al servei de menjador escolar suposa l’acceptació de les normes
d’aquest servei.
Signatura i DNI
pare/mare, tutor/a

PROTECCIÓ DE DADES
El dia 25 de maig de 2018, va començar l’aplicació de la normativa europea en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. És per això que et fem arribar aquesta comunicació,
per informar-te amb tot detall sobre els tractaments de dades personals duts a terme per
ENDERMAR, S.L. B-60936549 (en endavant, ENDERMAR), en la seva condició de
Responsable de Tractament d’aquests.
És el nostre objectiu tractar les teves dades amb total transparència i aportant sempre les majors
garanties de confidencialitat i seguretat. ENDERMAR ha designat un delegat de Protecció de
Dades, al qual pots dirigir en qualsevol moment per consultar qualsevol dubte sobre el
tractament

de

les

dades

personals

mitjançant

correu

electrònic

dirigit:

endermar@endermar.com

Durant quant de temps conservarem les dades?
Accepto el tractament de dades personals en els termes esmentats a
la fitxa de Normativa, durant el curs escolar 2021-2022.
Estic d’acord amb la renovació automàtica del servei mentre el meu
fill segueixi inscrit al menjador del Centre Escolar.

Signatura i DNI
pare/mare, tutor/a

