Núm. IDALU

SOL·LICITUD MENJADOR ESCOLAR
AMB CARÀCTER OBLIGATORI
CURS 2018-2019

DADES DE L'ALUMNE
NOM

PRIMER COGNOM

DNI/NIE

SEGON COGNOM

DATA NAIXEMENT
_____ / _____ / _____

Centre d’ensenyament matriculat curs 2017-2018

Primària
1 2 3 4 5 6

E-MAIL

ADREÇA

NACIONALITAT

Observacions

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (Pare, mare o tutor)
NOM
PRIMER COGNOM

TELÈFON FIX

Home
Dona

Centre d’ensenyament matriculat curs 2018-2019

CURS (marqueu amb X)
Infantil
P3 P4 P5

SEXE
e

DNI/NIE
TELÈFON MÒBIL

SEGON COGNOM
DATA NAIXEMENT
__ / __ / __

MUNICIPI
NÚM

PROVÍNCIA

LLETRA BLOC

ESCALA

NACIONALITAT
CODI POSTAL
PIS

PORTA

DECLARACIÓ
Que__________________________________ amb DNI/NIE _____________________ pare, mare o tutor de
l'alumne, declara sota la seva responsabilitat:
Que les dades d'aquesta sol·licitud s'ajusten a la realitat
Que la inexactitud d'aquestes dades implicarà la pèrdua d'aquest servei i s'incorrerà en responsabilitat per falsedat.
Accepto les clàusules establertes en el dors de la present sol·licitud

Signatura pare, mare o tutor

Data: ______________________ , _____, de _______________ de 20__

CLÀUSULES
1. En cas de tenir alguna intolerància o alguna al·lèrgia, cal adjuntar certificat mèdic.
2. En cas de canvi d’adreça durant el curs escolar, que comporti un canvi de municipi, cal comunicar-ho per
escrit al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
3. Que la persona sotasignant autoritza a que el Centre Escolar pugui rebre les notificacions d'aquest Ajut
econòmic de menjador obligatori que facilita el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
4. La presentació de la sol·licitud implica l'autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar,
per tal que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà pugui consultar al Padró Municipal d’Habitants del
municipi corresponent. Aquesta autorització eximeix el sol·licitant de l’obligació de presentar el certificat de
convivència, de conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
Serveis Públics. En cas que no ho autoritzeu o que tingueu l’empadronament de menys de 6 mesos, us
caldrà adjuntar el certificat d’empadronament.
5. La persona sotasignant, d’acord a la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector
públic de Catalunya, autoritza expressament rebre comunicacions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
mitjançant sms, correu electrònic o altres mitjans per comunicar-li aspectes, actuacions o incidències del
servei.
6. El control i la seguretat de les dades subministrades incorporades a fitxers responsabilitat del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà es regirà pel que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, amb les modificacions introduïdes a la Llei 2/2011, de 4 de
març, de Economía Sostenible, amb la finalitat de prestar-li el servei que sol·licita. Pot exercir els seus
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals adreçant-se per escrit al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

