LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LA MAINADA”

FULL DE MATRÍCULA CURS 2021/2022
2020/2021
DADES PERSONALS:
Nom i cognoms del nen/a:
Curs: ꙱ 0 -1 ꙱ 1- 2

Data de naixement::

꙱ 2- 3

Llengües que entén : ꙱ català

꙱ castellà

꙱ altres:

Nom i cognoms del/la pare, mare o tutor/a legal:
TEL. CONTACTE:

D.N..I.:

EMAIL:

Professió:

Nom i cognoms del/la pare, mare o tutor/a legal:
TEL. CONTACTE:

D.N..I.:

EMAIL:

Professió:

Adreça:

Població:

AUTORITZACIÓ PER LA RECOLLIDA DELS INFANTS:
El/la sotasignat autoritza les persones a sota esmentades per venir a buscar al nen/nena a la llar d’infants, en totes aquelles ocasions
que així ho consideri.
Nom i cognoms de la persona autoritzada

Relació amb el Nen/a
(pare, mare, padrí, tiet, germà, ...)

DNI

DOMICILIACIÓ BANCARIA:
El/la sotasignat autoritza que els imports corresponents als rebuts mensuals de la llar d’infants siguin
carregats en el compte següent:
Caixa o Banc: ............................................................................................
codi IBAN

entitat

sucursal

D.C.

+

núm. compte

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LA MAINADA”
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL - AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER es compromet a tractar de
forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons l'establert en el
Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD).
El titular d'aquest consentiment autoritza a AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER a tractar les seves
dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment
del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades:
Responsable del tractament de les seves dades personals:
AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER NIF: P2530100C
C/MAJOR,29 – 25680 - VALLFOGONA DE BALAGUER (LLEIDA) Telèfon: 973 432 008 ajuntament@vallfogona.net
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se o per escrit a la direcció de correu electrònic:
dpd@vallfogona.net
Finalitat del tracte de les seves dades: tractarem les dades i les imatges per a la gestió i bon funcionament de la llar
d’infants municipal, per a la gestió administrativa i per fer difusió de les activitats escolars lectives, complementàries
i extraescolars organitzades per la llar d’infants, CEIP, o altres institucions de la comunitat educativa, així com el
material elaborat per l’infant, en qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, blog, web, fullets, revistes, etc.
Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la
supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Les seves dades seran tractades per l’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER i entitats,
públiques o privades, necessàries per la prestació del servei.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o
oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit al
Delegat de Protecció de Dades, a l'adreça de correu: dpd@vallfogona.net, identificant-se degudament amb la còpia
del D.N.I. i sol•licitant clarament el dret a exercir.
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Així mateix, s'autoritza de manera expressa i inequívoca, de manera gratuïta i indefinida a l’AJUNTAMENT DE
VALLFOGONA DE BALAGUER la captació així com posterior publicació de la seva imatge (i si escau, la del/la
menor d'edat), ja sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti clarament identificable.
L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de l’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER o
una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars
organitzades pel centre o el CEIP o altres institucions de la comunitat educativa i podran ser publicades en
qualsevol mitjà de difusió com a xarxes socials, pàgina web, revistes, publicacions, exposicions o en qualsevol altre
mitjà per part de l'entitat autoritzada, i es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat
per a evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

Vallfogona de Balaguer,

d

de 20

.

Marqui amb una X si vol ser informat sobre les activitats de la llar d’infants.
AUTORITZO l’enviament de comunicacions a través de sistemes de missatgeria instantània com a
Tokapp, Telegram o altres presents o futures.
AUTORITZO la publicació de les imatges:

NO AUTORITZO la publicació de les imatges:

Signatura: Mare, Pare o tutor/a legal:

Signatura: Mare, Pare o tutor/a legal:

Signatura: Mare, Pare o tutor/a legal:

Signatura: Mare, Pare o tutor/a legal:

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LA MAINADA”

NOTA:
La documentació que cal adjuntar a aquesta fitxa d’inscripció és la següent:


Original i fotocòpia del llibre de família.



Original i fotocòpia del DNI del pare i mare o tutors legals.



Original i fotocòpia de la targeta sanitària.



Llibre de salut del nen/a així com fotocòpia del full de les vacunes.



Certificat mèdic del pediatra conforme no existeix perill de malalties contagioses.



Còpia del certificat d’empadronament si l’adreça del DNI i la de la fitxa no coincideix.

