
       

 

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR CURS 2021-2022 ESCOLA MALLORCA 

En/Na ....................................................................................................amb DNI.............................................................. 

com a pare/mare/tutor/a de l’alumne/a...................................................................................................................... 

volem inscriure el/la nostre/a fill/a en el Servei de Menjador Escolar per al curs 2021-2022. 

FULL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PER LES QUOTES DE MENJADOR  

Dades de l’entitat bancària o d’estalvi 

Denominació de l’entitat: 

Domicili de l’oficina: 

Nº Compte IBAN Entitat Oficina  DC Número de compte o llibreta 

 E S                       

DADES DE L’ALUMNE 

 Cognoms                                                    Nom                                         Data Naixement  

     

 

Mòbil mare: Mòbil pare: Altres: 

Adreça correu electrònic.......................................................................................... 

 FIX TOTA LA SETMANA( de dilluns a divendres) 

 FIX DISCONTINUO(Mínim tres dies que hauran de ser els mateixos cada setmana. Marcar els dies 

escollits amb una creu ) 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 

 Malalties / Deficiències a destacar.............................................................................................................. 

 És al·lèrgic/a o intolerant a algun aliment?............A quin? ...................................................................... 

 (Cal aportar certificat mèdic) 

Autoritzo a que feu servir imatges del meu fill/a al blog del menjador:       SI          NO 

La matrícula de l’alumne/a al Servei de Menjador Escolar suposa l’acceptació de les normes 

establertes en el Pla de Funcionament de Menjador aprovades pel Consell Escolar del Centre tant si 

és fix com si és  eventual. 

COMENÇAREM  A  UTILITZAR  EL  SERVEI  DE  MENJADOR  COM  A  FIX  DES  DEL  MES DE:.................................. 

EN EL CAS DELS ALUMNES DE P3  des del dia ........................................................................... 

  

 

Adreça                                                                      CP                         Població                                    Curs que farà 

 



       
 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

 

 

 

USOS 

En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei de 

menjador per als seus fills i/o filles. 

Les dades identificatives i de salut (intoleràncies alimentaries, etc) que ens faciliti, s'inclouran dins d’un 

fitxer responsabilitat de Alimentación Comedores Escolares, S.L. Les dades identificatives i altres 

necessaris s'utilitzaran també per a la gestió administrativa. 

CONSERVACIÓ 

De conformitat amb el que s'estableix per la Llei, Alimentación Comedores Escolares, S.L. es 

compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu 

deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, 

tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.  

COMUNICACIÓ A TERCERS 

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.  

En qualsevol cas, autoritza a Alimentación Comedores Escolares, S.L. a comunicar les dades incloses en 

aquest fitxer (Nom, CIF/NIF, Dades Bancàries) a les Entitats Financeres amb les quals treballa 

Alimentación Comedores Escolares, S.L. només a l'efecte de gestionar els cobraments que doni lloc la 

relació comercial i l'ús dels nostres serveis.  

ASPECTES GENERALS 

A l'efecte del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 

d'abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que adapta el Reglament a 

l'ordenament jurídic espanyol i completa i desenvolupa les seves disposicions, Vostè té dret a obtenir 

confirmació sobre si en Alimentación Comedores Escolares, S.L. estem tractant les seves dades 

personals i/o les del seu fill/filla, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les 

dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. 

 

 

Signatura del pare/mare/tutor legal:________________________________________   

 Data: _________________ 

 

 

 

Responsable de tractament: 
Alimentación Comedores Escolares, S.L. 
Avgda. Mare de Deu de Bellvitge, 158, 2n2a  08907 Hospitalet de Ll., Barcelona 
NIF: B-64753015 
Telèfon: +34 675 740 515 
Email: alcoesmallorca@gmail.com 


