INSCRIPCIÓ ACTIVITAT DE CUINA
Dades de l’alumne/a (cal adjuntar una còpia de la targeta de la Seguretat Social)
Nom i Cognoms:
NIF/NIE:
Data de naixement:
Adreça del domicili on resideix l’alumne:
Número:

Pis:

Codi postal:

Municipi:

Infants amb al·lèrgies alimentàries (omplir en cas d’al·lèrgia i/o intolerància)
Recordem que per tal de realitzar l’activitat, caldrà aportar tota la informació necessària, així com l’informe específic del metge al·lergòleg
que ha realitzat el diagnòstic. Això és imprescindible per la realització de la recepta adequada i específica de l’alumne/a.

Pes de l’alumne:

Kg.

A quins aliments és al·lèrgic?
La reacció al·lèrgica només és per ingesta?
En cas que no sigui l’única, especifiqueu quines altres vies:
Indiqueu:
- Quins símptomes li produeix:
- Quant triguen en aparèixer:
Cal que prenguin alguna medicació? (especifiqueu quina)
Hi ha risc d’anafilaxi?

Dades dels pares, mares o tutors/es legals
Nom i cognoms:
Nom i cognoms:

NIE/NIF:
NIE/NIF:

Telèfon de contacte:
Telèfon de contacte:

Relació amb l’alumne/a:

Telèfon de contacte:

Altres persones de contacte
Nom i cognoms:

Pagament
El preu total de l’activitat és de 23€ mensuals (el primer rebut serà de 29€ per despeses de material, davantal, carmanyola i
motxilla). Per tal d’efectuar el pagament cal omplir les següents dades bancàries i autoritzar el pagament dels imports.

Nom i cognoms del/la titular:
NIF/NIE:
☐ Com a titular del compte, autoritzo que l’empresa 2/4 de cinc em carregui els imports corresponents als rebuts de
l’activitat de cuina.

Codi IBAN
E

S

Signatura pare/mare/tutor/a legal

Protecció de Dades. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les
dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests
es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei
requerit per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractat amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999de 11 de
juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de
tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han estat sol·licitats a l’Usuari. Les dades de caràcter personal objecte del
tractament automatitzat nomes podran ser cedits, segons consta en l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al
compliment de fins directament relacionades amb les funcions legitimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l’afectat.

