RENOVACIÓ MATRÍCULA ESO
DADES DE L’ALUMNE/A
Cognoms:



____________________________________

Curs: 20____/____

És necessari omplir tots els camps amb les dades reals i actuals

Nom ______________________________

Carrer_________________________________ Núm. __________ Esc_____ Pis________ Porta ______
CP _____________ Localitat __________________ DNI núm. ______________________________
Mail pare/mare/tutor/tutora _______________________________ @ _____________________________

Telèfon fix

___________________

1Tel. mòbil _________________

de

de

________ Tel. mòbil alumne/a _______________________

__________

2 Tel. mòbil _________________ de _________

Núm. mòbil actual per comunicacions amb SMS _______________________ del ______________

Sol·licita renovació de matrícula
3 ESO

2 ESO
Servei de Menjador:

per a l’any acadèmic

4 ESO
Diari

Repetidor/a de

Esporàdicament

DADES FAMILIARS
1r. Responsable

pare

20__ / 20__ a
______________________
___________________

 És necessari omplir tots els camps

mare

Tutor/a

Cogno ms i Nom _________________________________________________________________________
Domicil _______________________________________________ Localitat __________________________
Tel. mòbil _______________ Telf. SMS _____________________ Telèfon feina ______________________

Mod. Renovació ESO 2021

2nd. Responsable

pare

mare

Tutor/a

Cognoms i Nom _________________________________________________________________________
Domicil _______________________________________________ Localitat __________________________
Tel. mòbil _______________ Telf. SMS _____________________ Telèfon feina ______________________

Dades comprovades per:
Nom i Cognoms: ____________________________________________
Barcelona, a ________ de _________ de 20___

Responsable: Fundación Dolores Sopeña - Barcelona - CIF: G83915934 Dir. Postal: Carrer Violant d'Hongria Reina d'Aragon, 39 - 49, 00828 Barcelona "En nom de
l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. El consentiment explícit suposa la legitimació per
al tractament de les seves dades. Les seves dades formaran part de la nostra base de dades durant el temps necessari per complir el servei o les disposicions legals. Destinataris:
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Drets: Pot exercir els seus drets (a accedir, rectificar, suprimir, limitar, portar,
oposar-se, etc.), de manera gratuïta davant el responsable del tractament (secretaria@sopenabarcelona.org). Així mateix, pot contactar amb el DPO
(dpo@grupolae.net) o presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Informació addicional: Pot sol·licitar-la al responsable o al delegat/da de protecció de dades a les adreces de correu anteriorment descrites. A més del
consentiment per a la finalitat de prestació de servei, la Fundación Dolores Sopeña - Barcelona sol·licita explícitament al client consentiments addicionals per a l'exercici
d'accions incloses en la dinàmica de l'assessoria:
Accepto que la Fundación Dolores Sopeña - Barcelona m'informi sobre productes i serveis addicionals mitjançant qualsevol mitjà (correu electrònic, telèfon i xarxes
socials).

