Sol·licitud de preinscripció a l’Escola Bressol Municipal “El Cuc Verd”.
Curs 2020 - 2021 (alumnes nous)
__________________________________________________________________________________________________________________

Dades de l’alumne:
Nom
_________________________

Cognoms
_______________________________________________________________________________________

Adreça
_________________________________________________________________
Municipi
______________________________________________________________
Data de naixement

Núm.
__________

Pis
__________

Porta
___________________

Telèfon
________________________________________________

_____/_______/_________

Nom i cognoms del pare : ______________________________________________________ DNI _____________________________
Nom i cognoms de la mare: ____________________________________________________ DNI _____________________________

Documentació que s’adjunta:
-

Fotocòpia del DNI del pare o la mare
Fotocòpia de llibre de família
Fotocòpia del llibre de vacunacions
Fotocòpia de la llibreta de la Caixa o Banc

Atenció: Es pot sol·licitar una bonificació de la quota en els següents casos: tenir dos o més germans matriculats en el
centre, tenir el carnet de família nombrosa, o famílies amb escassa capacitat econòmica.
Declaració del pare o la mare:
_________________________________________________________ com a __________________________ declaro que són certes
les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap altre llar d’infants.
Monistrol de Montserrat, ________ d’/de _______________ de 2020
Signatura

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Informació bàsica de protecció de dades Responsable del tractament: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Finalitat: l’informem que les dades personals que ens comunica en aquest acte i/o amb posterioritat, incloses les dades de salut del menor d’edat, seran tractades en un fitxer
responsabilitat de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat i la finalitat del tractament serà la formalització de la preinscripció del menor en l’Escola Bressol Municipal, així com
prestar, gestionar, administrar i millorar els serveis relacionats amb l’Escola Bressol.
Els pares, tutors o representants legals del menor d’edat presten de forma expressa i inequívoca el seu consentiment, d’acord amb l’article 6 i 7 de la Llei 15/1999 perquè
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat tracti les dades personals dels pares, tutors o representants legals i dels menors, específicament les seves dades de salut, amb les
finalitats indicades.
Legitimació: Compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: Les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a
l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat. Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de
limitació del tractament adreçant-se Delegat protecció de dades: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic (DPD ens locals), de la Diputació de Barcelona, Recinte
Mundet, Ed. Migjorn, bloc B, 2a planta, Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035, Barcelona. Telèfon: 934726500. Correu electrònic: dpd.ajmonistroldemontserrat@diba.cat .

