Núm. IDALU

SOL·LICITUD MENJADOR OBLIGATORI
CURS 2022-2023

DADES DE L'ALUMNE/A
NOM

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

DNI/NIE

DATA NAIXEMENT
SEXE
Home NACIONALITAT
_____ / _____ / _____
Dona
Centre d’ensenyament matriculat curs 2021-2022
Centre d’ensenyament matriculat curs 2022-2023

Infantil
P3 P4 P5

Nivell de l'alumne/a CURS 2022-2023
Primària
1 2 3 4 5 6

(Marqueu amb X)
ESO *
1 2 3
4
* Només pels Centres Concertats

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (Pare, mare o tutor/a)
NOM
PRIMER COGNOM
E-MAIL
TELÈFON MÒBIL
ADREÇA

SEGON COGNOM

DNI/NIE
TELÈFON FIX

MUNICIPI
NÚM

LLETRA

NACIONALITAT
PROVÍNCIA

BLOC

ESCALA

CODI POSTAL
PIS

PORTA

OBSERVACIONS :

El/la Sr./Sra. ______________________________________, pare/mare o tutor/a de qui sol·licita declara sota
jurament o promet: que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s’ajusten a la realitat.

____________________________, a ___ de/d’______________ de 20__
tutor/a)

DECLARACIÓ
1. Accepto les clàusules establertes en el dors de la present sol·licitud

(firma pare/mare o

CLÀUSULES

•

La presentació i signatura de la sol·licitud implica l'autorització 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 les
dades dels membres de la unitat familiar. Aquesta autorització eximeix a qui sol·licita 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 de convivència.

•

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots i cadascuna de les persones membre de la unitat
familiar, per tal que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà pugui consultar informàticament que estan al corrent
de pagament d’Hisenda i Seguretat Social.

•

Que queda assabentat que d'acord amb el conveni per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat
dels sistemes d'informació de les administracions catalanes (CMI), signat el mes d'octubre entre la Generalitat
de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i el Consorci AOC, al qual es va adherir el CCAE
en data 7 de maig de 2007, la presentació de la sol·licitud implica l'autorització de tots/totes i cadascun/a de
les persones membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà pugui consultar la
següent documentació:
- Grau de discapacitat a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).
- Verificació de dades d'identitat a la Direcció General de Policia (DGP).

•

Que la persona signant 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.

•

La persona signant, 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.

•

Us assabentem que segons el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, per la qual cosa estem
obligats a informar.

•

D'acord amb el que estableix l'Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les
seves dades seran tractades per a gestionar el servei. El tractament és de responsabilitat del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà. La base jurídica és la prestació del servei. Les seves dades podran ser comunicades a altres
administracions públiques i/o Institucions com és el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. Les seves dades seran conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients del
Consell Comarcal. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat a www.altemporda.cat.

•

Així mateix s'informa de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició,
portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d'un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Carrer Nou, 48, 17600-Figueres (Girona) o mitjançant la Seu Electrònica.

