FULL DE DADES
DADES BÀSIQUES:
FOTOGRAFIA

NOM I COGNOMS: ________________________________________
DATA DE NAIXEMENT: _____________________

DEL NEN
O
DE LA NENA

NOM DELS PARES: _________________ i __________________
TÉ GERMANS ?___ (si en té, indicar nom i edat).
DEDICACIÓ PROFESSIONAL DELS PARES :
Pare :
Mare :

DOMICILI I LOCALITZACIÓ
ADREÇA POSTAL : ______________________________________________
CODI POSTAL:______________________ POBLACIÓ:_________________________________
TELÈFONS:
Telèfon casa
Mòbil mare
Mòbil pare
Telèfons familiars

Telèfon feina pare
Telèfon feina mare
Altres...

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: _________________________________________

DADES DE SALUT
AL·LÈRGIES: ____________________________________________________________________
PROBLEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES: _______________________________________________
*** CAL ADJUNTAR: certificat mèdic oficial ( es pot dur al setembre, a l'inici del curs ),
fotocòpia carnet de vacunació, fotocòpia targeta seguretat social.

AUTORITZACIÓ DEL PARE / MARE O TUTOR/A LEGAL.
En / Na _______________________________________________amb DNI. núm:________
pare / mare o tutor de : ______________________________________________________
□ Faig la inscripció a la Llar d’infants de Fontcoberta per al curs 20182019 i accepto les condicions del servei.
□ Autoritzo l'ús d'imatges del/ de la nen/a per a publicacions de la Llar
d’infants en format paper o en format electrònic.
□ Autoritzo les sortides a peu que es facin pel nucli del
Fontcoberta.

poble de

□ Autoritzo el trasllat en ambulància davant d’una urgència que ho
requerís.
(marcar amb creuetes)

Signat:
_______________________, a ___ de____ de 2019

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Fontcoberta.
Finalitat:deixar constància de les entrades i sortides dels documents,identificació de persones remitents o destinatàries,
còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les
actuacions.
Legitimació: compliment d’obligació legal.
Destinataris:altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades:es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Fontcoberta.
Trobareu més informació sobre protecció de dades a www.fontcoberta.cat

