
Servei d’acollida** ESCOLA EL DRAC
CURS 2019/2020

                           DATA ________________

NOM NEN/A____________________________COGNOMS_________________________________

CURS _________           

TELÈFONS DE CONTACTE 

____________________________________________________________

CORREU ELECTRONIC DE CONTACTE 

_________________________________________________

 Marqueu la modalitat escollida

 Marqueu amb una creu els dies fixes a gaudir d’acollida

Servei d’acollida de 8:00 a 9:00h. Preu 2€/dia...............................             

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Servei d’acollida de 16:00 a 17:00h. Preu 2€/dia........................................           

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Servei d’acollida de 17:00 a 17:30h. Preu 2€/dia *........................................           

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

 *De dilluns a dijous i davant la demanda d’algunes famílies s’ha ampliat el servei d’acollida en 30 minuts. El 
preu en aquest cas varia.

**El servei d’acollida es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de nens/es apuntades, per tant
s’informarà a les famílies de qualsevol canvi. 

**Per gaudir d’aquest servei les famílies han de ser sòcies de l’AMPA.

FORMA DE PAGAMENT: Rebut domiciliat
ORDRE DOMICILIACIÓ  SEPA-CORE

Emissor; TENO MENJADORS, S.L.
B-61904017
C/ Béjar 59, baixos 1ª
08014 Barcelona

TITULAR DEL COMPTE

Nom del titular: ______________________________________________________   

Dígits bancaris:

*   Firmant el present formulari vostè autoritza a TENO MENJADORS, S.L. a presentar per a cobrament els rebuts 
generats pels serveis realitzats, així com al seu banc a retirar aquestes quantitats del seu compte d'acord amb l'ordre 
de pagament de TENO MENJADORS, S.L.

* Es comunica que, en cas d’impagament, l’empresa podrà prendre les mesures oportunes procedint a cancel·lar el 
servei de menjador.

Signatura i DNI del titular del compte:

FITXA D’INSCRIPCIÓ

E S



INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

RESPONSABLE: TENO MENJADORS S.L. amb NIF B61904017 i domicili a C/ BEJAR, 59 BAIXOS, 08014 BARCELONA

FINALITAT:
Gestionar la inscripció i remetre tota la informació necessària per a prestar els serveis de menjador escolar 
als interessats.

LEGITIMACIÓ: Execució d’un contracte o precontracte amb els interessats

DESTINATARIS: Les dades podran ser cedides a aquells prestadors de serveis vinculats al responsable, o per obligació legal.

DRETS:
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació 
addicional.

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL:

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: 
https://www.teno.cat/images/files/politica-privacidad-teno-menjadors.pdf

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES DE SALUT:

☐ Presto el meu consentiment per al tractament de dades sobre possibles al·lèrgies a determinats aliments del 
meu fill, filla o menor de qui ostento la representació legal, necessaris per tramitar la sol·licitud d’inscripció en el 
menjador escolar del centre d’ensenyament.
La negativa de proporcionar les dades sol·licitades implica la impossibilitat de tramitar la sol·licitud d’inscripció del 
meu fill, filla o menor de qui ostento la representació legal, en el menjador escolar del centre d’ensenyament, doncs 
són necessaris per a la gestió del citat servei.

CONSENTIMENT PER EL TRACTAMENT DE DADES D’IMATGES:

☐ Sol·licitem el seu consentiment per a la captació, tractament i publicació d’imatges del seu fill, filla o menor de 
qui ostento la representació legal, per al seu ús en els mitjans de comunicació propis de Teno Menjadors SL (pàgina 
web, xarxes socials, butlletins informatius), o medis externs (canals de televisió, premsa, etc.), sense cap tipus de 
contraprestació.

CONSENTIMENT PER A LA RECEPCIÓ D’INFORMACIÓ DEL MEU INTERÈS PER MITJANS ELECTRÒNICS:

☐ Presto el meu consentiment per a la recepció d’informació del meu interès dels serveis prestats o oferts per 
Teno Menjadors S.L. (menús, programa d’activitats, circulars informatives…)per qualsevol dels mitjans electrònics 
que he facilitat.

Sr/Sra.___________________________________________________________________________ com a pare/mare 
de_______________________________________________________________________________

Declaro que he llegit atentament el present document, i amb la meva signatura autoritzo expressament el tractament 
de les dades aportades amb les finalitats indicades en el present, inclòs el tractament de les dades de salut que per 
evitar qualsevol risc alimentari i/o específic s’hagin de tenir en compte, així mateix autoritzo a posar-les en coneixement 
dels professionals i/o personal auxiliar que per la seves funcions hagi de tenir aquest coneixement durant la prestació 
del servei de menjador.

_______________________, a  _____de ________________de 2019

Signatura pare, mare/representat legal

 

Poden exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, o bé revocar els consentiments en qualsevol 
moment a: C/ C/BEJAR, 59 PLANTA, PUERTA-1 - 08014 BARCELONA




