
No

CURS:Data Naixement:

1.

2.

3.

DADES DE L'INFANT

MENJADOR

Altres familiars/adults autoritzats a recollir a l'infant:

NOM I COGNOMS DE L'INFANT:

Yes

Yes

Yes

No

No

e-mail:

Familiar/adult 1:

Familiar/adult 2:

Telèfon:

Responsable 1: Telèfons:

DADES DELS RESPONSABLES DEL MENOR (pare, mare, tutor o representant legal)

e-mail:

Responsable 2: Telèfons:

Nom i cognom:

DADES DE SALUT DEL MENOR

Ha de prendre algun tipus de medicació,
prescrita pel metge, de forma continuada
dins l’horari de menjador (12.30 h a 15.00 h)?

DNI/NIE/PASSAPORT:

DNI/NIE/PASSAPORT:

DNI/NIE/PASSAPORT:

INSCRIPCIÓ MENJADOR CURS 2022-2023

Relació amb el menor
(avi, àvia, tiet/a..etc):

Nom i cognom: DNI/NIE/PASSAPORT: Telèfon: Relació amb el menor:

SI NO

En cas afirmatiu indiqueu quina i aporteu recepta mèdica:

Ha patit alguna lesió important? NOSI

En cas afirmatiu indiqueu quina:

Relació  (pare/mare/tutor):Nom i cognom:

Nom i cognom: Relació  (pare/mare/tutor):

Pateix freqüentment alguna malatia?
(Diarrea, febre, angines, mal de cap...etc)

SI NO

En cas afirmatiu indiqueu quina:

Té alguna malatia crònica?

(Al�lèrgia asma, epilèpsia, problemes cardíacs, 
diabetis, etc.?)

SI NO

En cas afirmatiu indiqueu quina i aporteu certificat mèdic:

(muscular, òssia, tendons, lligaments...)



Pateix alguna al�lèrgia i/o intolerància?

Drets d’imatge. - L'AFA Pare Poveda podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació pública (xarxes socials, aplicacions i 
web de l'AFA) imatges de les activitats que realitzen els participants de les activitats extraescolars, servei de menjador i actes de l'AFA,
amb la finalitat de promocionar les seves activitats, sense que aquestes accions impliquin un dret de remuneració. Podreu sol�licitar
l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades a les dades de contacte del responsable. En cas de
divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades ,(www.agpd.es)

Nom i cognom:

DNI/NIE/PASSAPORT:

NOSI

Autoritzeu a l'AFA Pare Poveda per poder
difondre a través de diferents mitjans de
comunicació pública (xarxes socials, aplicacions
i web de l'AFA) imatges seves o les del seu
representat (en cas de ser menor d’edat) 
d’acord amb les finalitats indicades?

INSCRIPCIÓ MENJADOR CURS 2022-2023 MENJADOR

Responsable: AFA PARE POVEDA, Av. Vallcarca 220 08023 Barcelona ( BARCELONA ) , cif: G60038635  -  afa.poveda@gmail.com

Autoritzeu el tractament de les seves dades
personals exclusivament per a la prestació dels
serveis contractats i les finalitats indicades?  

DADES DE SALUT DEL MENOR (cont...)

(A aliments, medicines, agents externs...etc)

En cas afirmatiu indiqueu quina i aporteu certificat mèdic:

PROTECCIÓ DE DADES

Finalitats: Inscripció a l'activitat; gestió de l'activitat; facturació i cobrament de l'activitat i tractament de les dades de salut (al�lèrgies,
intoleràncies i sobre malalties) necessàries per a la prestació de servei.

Legitimació: execució de l'acord de prestació de serveis i consentiment de l'interessat.

Destinataris: entitats necessàries per a l'execució de l'activitat i entitats bancàries per al cobrament de quotes.

Conservació de les dades: durant la vigència de l'acord de l'activitat; finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que 
per imperatiu legal s'hagin de custodiar per a atendre possibles responsabilitats.

Drets: Pot sol�licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades a les dades de contacte del 
responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció 
de Dades ,(www.agpd.es)

DRETS D'IMATGE

SINO

Signatura:

SI

NO

Data:

Hi ha algun aliment que no mengi per
qüestions ideològiques, culturals,
religioses...etc?

SI NO

En cas afirmatiu indiqueu quin:

INSCRIPCIÓ, PROTOCOL I NORMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI

Com a pare/mare/tutor/representant legal del menor indicat, signo la inscripció al servei del menjador de l'alumne
indicat i declaro haver llegit i acceptat el protocol i les normes de funcionament d'aquest servei.

Nom i cognom: DNI: Signatura:


