DATA:

SEGELL:

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’ Ensenyament

SOL·LICITUD DE
E PLAÇA PEL CASALET D’ESTIU 2019
201
Dades de l’alumne/a___________________________________________________________________________
TSI
__
Adreça
Municipi
Telèfon
Nacionalitat
Correu electrònic
Nen
Nena

Nom

Cognoms
Núm.
Localitat
Telèfon mòbils
Telèfons

.
.
.
.
.

Pis
CP

/

/
Data de naixement

/

/
.

Germans al mateix nivell

Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora
DNI____________
Nom i Cognoms
DNI____________
Nom i Cognoms

.
.

Dades escolars de l’alumne/a________________________________________
________________________________________
_________________________________________________________________
Curs

P0 (2018)

P1(2017
17)

P2(2016)

JULIOL

AGOST

Dades a efecte del barem______________________________________________________________________
Criteris generals
-Existència
Existència de germans al centre sol·licitat o pares o tutors que hi treballin

SI

NO

-El

domicili al·legat a efectes de proximitat és: el familiar dins l’àrea de proximitat
o el del lloc de treball
Raó social__________________________________________

-Beneficiari/ària
Beneficiari/ària per renda mínima d’inserció SI

NO

-Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o el germà o la germana SI
Criteris complementaris
-Família nombrosa o monoparental

SI

NO

NO

-Malaltia
Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic,
inclosos els celíacs SI
NO

- Pares o tutors legals o guardadors de fet treballadors o demandants d’ocupació a l’OTG.
SI

NO

Declaració del pare i mare o tutors
s legals_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________________, com a___________________
Declarem que son certes les dades que fem constar en aquest document .
Palamós,______d_____________de
amós,______d_____________de 2019
201
Signatures

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al
tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) i Llei Orgànica
Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter

DATA:

SEGELL:

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
Departament d’ Ensenyament

personal i garantia de drets digitals, us informem que les dades que proporcioneu seran incorporades i tractades en el fitxer Usuaris de la Llar d’infants municipals, la
finalitat del qual és gestió
tió pròpia d’una llar d’infants: relació d’infants, varemació de sol·licituds, funcions administratives.
La base legal per al tractament de les dades facilitades, tant en el formulari com en la documentació que pugui ser adjuntada,
adjuntada seran els articles 6.1.c) de l'RGPD: (el
tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament) i/o 6.1.e) de l'RGPD (el tractament és necessari per al
compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament).
Les dades personals aportades en aquest document i en el de preinscripció seran incloses en el fitxer informàtic de dades personals
per
d’usuaris del Usuaris de la Llar
d’infants municipals que té per finalitatt tenir constància dels infants atesos a la llar d’infants, realitzar les comeses pròpies del servei i dur a terme les funcions
funcio
administratives derivades de la gestió. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte obligació legal.
Les dades personals es conservaran
onservaran durant el temps necessari per complir a amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles
possibl
responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Un cop conclòs el termini esmentat, la conservació s'atendrà als terminis
establerts a les taules d’accés i avaluació documental aprovades pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Teniu dret a exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat
portabilitat i oposició, adreçant-vos
adreçant
a l’alcaldia, que és la responsable del
tractament, ja sigui de forma presencial (c/ Major, 56 1ª planta) o mitjançant correu electrònic alcaldia@palamos.cat. Així mateix, us facilitem les dades de contacte del
delegat de protecció de dades, als efectes corresponents, que són les següents:
següents Sr. Josep Matas Balaguer, correu electrònic dpd@palamos.cat.

