SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU
ESTIU EN MARXA 2022-PREMIÀ DE DALT
CENTRE ON REALITZARÀ EL CASAL:
Escola Marià Manent

Institut-Escola Santa Anna

DADES DEL/DE LA PARTICIPANT:
Nom:

Cognoms:

Curs realitzat:
Té un altre germà/na que participarà en aquest servei?

Sí 

No 

(recorda omplir un formulari per a cada infant)

DADES DE LA MARE/PARE O PERSONA TUTORA :
Nom i cognoms:

NIF/NIE:

Adreça:

Població:

Codi Postal:

Telèfons:

Adreça electrònica:

ESCOLLIR INSCRIPCIÓ PACK 25 DIES O PER TORNS:
-INDICAR SI S’ESCULL PACK 25 DIES :
Pack
Del 23 de juny fins al 29 de juliol

-

Dies
25

Horari
9 a 13 h


Horari
9 a 15 h


Horari
9 a 17 h


Acollida
8a9h

Horari
9 a 13 h






Horari
9 a 15 h






Horari
9 a 17 h






Acollida
8a9h



O PER TORNS /FRANJA HORÀRIA:
TORNS

Dies 23, 27,28,30 de juny i 1 de juliol
Del 4 al 8 de juliol
Del 11 al 15 de juliol
Del 18 al 22 de juliol
Del 25 al 29 de juliol

Dies
5
5
5
5
5







DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR :

 CARNET FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A L’INSTÀCIA SI ES PRESENTA EN
PAPER A L’OAC:
 DNI O NIE DEL PARE/MARE TUTOR/A

Passos que cal seguir:

-Sol·licitar la preinscripció amb instància .
-En rebre el full de liquidació, efectuar el pagament seguint les indicacions
(dins del termini de 10 dies un cop rebut aquest full).
-Omplir el formulari a la web de dinàmic i entregar la documentació que es demana fins al 16 de
maig.
De conformitat amb l'article 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 i de l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, en relació amb el tractament de les seves dades personals, us informem que
el responsable del tractament és L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, amb CIF: P-0823000E, adreça: Plaça de la Fàbrica 1, 08338, Premià de Dalt (Barcelona), telèfon: 936931515 i correu
electrònic: prmd.dpo@premiadedalt.cat Finalitats del tractament de dades personals: Les dades seran tractades amb l’única finalitat de prestar el servei sol·licitat. Legitimació del
tractament: La base legal per al tractament de les dades personals és l'execució de les competències de l'Ajuntament i portar a terme els serveis sol·licitats.Durada i conservació: Les dades
es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Comunicació de dades a tercers: No es cediran les dades personals a tercers, llevat d’obligació
legal. Transferències internacionals: No es realitzen transferències internacionals de les dades personals. Drets: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i
portabilitat pel que fa a les vostres dades personals. El seu exercici es durà a terme per escrit, acompanyat d’una còpia del document oficial que us identifiqui adreçat a l’Ajuntament de
Premià de Dalt, Plaça de la Fàbrica 1, 08338, Premià de Dalt (Barcelona), o bé mitjançant el formulari electrònic disponible a la seu electrònica http://www.premiadedalt.cat/ o el següent:
prmd.dpo@premiadedalt.cat
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament teniu el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://seu.apd.cat/

