
FITXA D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL AL CEIP XARAU

CURS 2020-21

DADES DEL INFANT PARTICIPANT

Nom: Cognoms:

Adreça:

CP: Municipi:

Telèfons:

Data naixement: 

Nom mare/tutora:

Nom pare/tutor:

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS

SALUT I DADES PERSONALS

Núm targeta sanitària:

Al·lèrgies o malalties:

Té les vacunes al dia?

Té alguna diversitat funcional?

Comentaris i observacions:

Acollida matinal de 8.00 a 9.00 (fixe)

Sí No



Jo amb DNI

Autoritzo a inscriure’s a les activitats marcades al meu fill/a

Faig  extensiva  aquesta  autorització  a  les  decisions  mèdico-quirúrgiques  que  sigui
necessari adoptar en cas d’urgència i sota direcció facultativa.

Així mateix autoritzo a:

A  partir  de  l’entrada  en  vigor  la  norva  normativa  de  Protecció  de  dades  europea,  Reglament  (UE)  2016/679  del
Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 (RGPD Reglament General de Protecció de Dades.

Per aquest motiu us informem que de forma expressa, precisa i inequívoca, les vostres dades de
caràcter personal i les dels vostres fills i filles seran objecte de tractament sota la responsabilitat
de  l'entitat  G.R.E.S.C.A.  amb la  finalitat  de  poder  prestar  adequadament  el  serveis  als  quals
decidiu inscriure, l'emissió de rebuts i/o factures, manteniment del contacte i, en general, totes
aquelles  accions  i  gestions  relacionades  amb els  serveis  que  siguin  necessàries  pel  seu  bon
funcionament.  Totes les  dades recollides,  tal  i  com s'ha  fet  fins  ara,  es  tractaran de manera
secreta i confidencial, establint mesures de seguretat per evitar l'accés indegut de tercers. Les
vostres dades de caràcter personal no seran cedides a tercers sense previ consentiment, excepte
en aquells  casos en  què fos imprescindible  per  la  correcta  prestació  del  servei  o  que estigui
autoritzat  per  una  norma amb  rang  de  Llei.  La  negativa  al  tractament  de  dades  de  caràcter
personal comportarà la impossibilitat de prestar el  servei o serveis.  Una vegada finalitzada la
relació,  les  dades seran arxivades i  conservades durant  un termini  de  5  anys des de l'última
relació o mentre es puguin derivar responsabilitats per la prestació del servei. Podeu, en qualsevol
moment,  exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oblit, oposició i portabilitat
dirigint-vos a l'Associació G.R.E.S.C.A. amb domicili al carrer Nostra Senyora dels Àngels, 15 de
Ripollet CP 08291 per carta certificada o per correu electrònic a esplai@lagresca.org.

AUTORITZO a l'associació G.R.E.S.C.A. al tractament de les meves dades de caràcter personal i
les dels meus fill/s i/o filla/es per la prestació dels serveis marcats, de manera fixa o eventual, així
com per dur a terme les gestions relacionades inherents a la prestació d'aquest/s serveis.

És  imprescindible  la  signatura  de  les  dues  persones:  mare/pare/tutor/tutora  en  cas  que  a  la
inscripció hi apareguin les dues persones i/o en el cas que al compte corrent sigui compartit.

Cerdanyola del Vallès, 

(signatura)

A subministrar els medicaments receptats anteriorment per prescripció mèdica

mailto:esplai@lagresca.org


Ordre de domiciliació de deute directe SEPA
SEPA Direct DebitMandate

Referència de l'ordre de domiciliació: REBUT QUOTA ACOLLIDA MATINAL
Identificador del creditor: G.R.E.S.C.A.
Adreça: Carrer Nostra Senyora dels Àngels, 15
Codi postal - Població – Província: 08291-Ripollet-Barcelona
País: Espanya
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a la entitat
del deutor per deure el seu compte i (B) a l'entitat per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions del
creditor.  Com a part dels seus drets,  el  deutor està legitimat al reemborsament per  la seva entitat  en els termes i
condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit
setmanes que segueixen a la data de deute en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva
entitat financera.

Nom del deutor/s 
(titular/s del compte de càrrec)

DNI del deutor/a
(titular/s del compte de càrrec)

Adreça del deutor

Codi postal - Població - Província 

País del deutor 

Swift BIC / Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)

Número de compte – IBAN:

Tipus de pagament: Pagament recurrent 

Cerdanyola del Vallès, 

(signatura)
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