
 

 

INSCRIPCIÓ SAM O SAT ESCOLA MALLORCA CURS 2020-2021 

 

 

AFA - ALCOES SL 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms................................................................................................................................ 

Curs........................... 1r telèfon........................................................................................................ 

2n telèfon.............................................................3r telèfon............................................................. 

Marqueu la opció que us interessa: 

       SAM (Servei d’acollida matinal) Horari de 7’30h a 9h. Diferents opcions. 

       Horari de 7’30h a 9h    

      Horari de 8’00h a 9h                    

                      Horari de 8’30h a 9h                     

          SAT (servei d’acollida de tarda) Horari de 16’30h a 18h. Diferents opcions.   

                      Horari de 16’30h a 17h      

      Horari de 16’30h a 17’30h              

      Horari de 16’30h a 18h                        

DADES BANCÀRIES 

IBAN 

ENTITAT  OFICINA  DC  Nº DE COMPTE 

 

Autorització: 

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

DNI........................................ 

Pare/mare o tutor/a de.................................................................................................sol·licito que el meu fill/a pugui 

realitzar l’activitat extraescolar de SAM i/o SAT a l’Escola  i certifico que les dades esmentades anteriorment, 

són correctes i que les meves dades bancàries seran utilitzades per tercers (en aquest cas banc o caixa que 

passa la facturació). Autoritzo al personal que vetlla per la seguretat del meu fill/a a prendre les decisions 

medicoquirúrgiques que fossin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sempre amb la pertinent i a 

l’empar de la direcció facultativa corresponent. 

            AUTORITZO AL MEU FILL/A A MARXAR SOL/A A CASA   

 

  



 

PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

 

 

USOS 

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

SAM per als seus fills.  

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. 
Tibidabo, 4, 2º 4ª, 08620, Sant Vicens dels Horts, Barcelona 
NIF: B-64753015 
Telèfon: +34 675 740 515 
Email: alcoesmallorca@gmail.com 
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