SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
CURS 2020-2021
Cal indicar la preferència de l’escola sol·licitada com a primera opció (marqueu-la amb una x)

□ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA FIL·LOXERETA
□ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L'ESPURNA
Dades de l'infant
DNI:

Nom:

Data naixement:

Cognoms:
Lloc naixement:

Adreça:

CP:

País:
Població:

□Home □Dona

TSI:
Llengües que entén:

□Català □Castellà □Cap de les dues

Dades del pare, mare o tutor/a
DNI:

Nom:

Cognoms:

DNI:

Nom:

Cognoms:

Tel. domicili:

Tel. pare:

Nacionalitat (pare)

Tel. mare:
Nacionalitat (mare)

Adreça electrònica on voleu rebre informació del detall del rebut:____________________________

Plaça sol·licitada
Grup d'edat:

□ 0-1 □1-2

□2-3

Necessitats educatives especials (NEE) □Si

Assistència:

□ Matí i tarda (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h)
□ Matí (de 9 a 13 h)
□ Tarda (de 15 a 17 h)

□No

Declaració del pare, la mare, o tutor/a
_____________________________________________, com a _________________________,
declaro que són certes les dades que faig constar i que he aportat juntament amb aquest document, i amb la signatura
del mateix, manifesto el meu consentiment exprés al tractament de les meves dades personals i del meu fill/a per a la
gestió de les preinscripcions a les escoles bressol municipals , i sóc coneixedor/a que només es cediran les dades per
obligació legal i per motius relacionats amb el servei ofert per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets
Digitals, us informem que les dades que ens faciliteu seran incloses en un fitxer automatitzat, el responsable del qual
és l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, Pl. Ajuntament 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia, la finalitat del qual és la
gestió de les preinscripcions a les escoles bressol municipals. Es podrà exercir el dret d’accés, rectificació, supressió,
limitació, portabilitat i oposició enviant una sol·licitud escrita i signada en què hi figurin el nom, cognoms i una còpia
c/Marc Mir, 15 – 1ª planta (Casal d’Entitats) Tel 93 891 03 25 Ext. # 5050

del DNI (o altre document identificatiu) de l’interessat dirigida al Delegat de Protecció de Dades, les dades del qual
són:
Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
Recinte Mundet. Edifici Migjorn, bloc B, 2a planta
08305 Barcelona
E-mail: dpd.ajsantsadurni@diba.cat

Signatura pare/mare/tutor/a:

Sant Sadurní d'Anoia,................ de.....................................de 2020.

c/Marc Mir, 15 – 1ª planta (Casal d’Entitats) Tel 93 891 03 25 Ext. # 5050

