
MATRÍCULA LLAR D'INFANT EL PATUFET DE MIRALCAMP.  Curs 2022-2023

Dades de l'alumne/a
Nom i cognoms

Adreça Núm. Pis

Municipi C.P.

Telèfon Telèfon mòbil

Data de naixement Nacionalitat Nen          Nena

Dades del pare i de la mare (o tutors)

DNI/NIE/Passaport Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport Nom i cognoms

Dades escolars de l'alumne/a
Necessitats educatives especials Sí No

Dades escolars de l'alumne/a
Codi del Centre:  25007128 Nom del Centre:  Llar d'Infants El Patufet

Dades a efectes de barem

Criteris generals

Família nombrosa Sí No

Malaltia crònica de l'infant que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

Sí No

Declaració del pare, la mare, el tutor/a legal 

             ,  com a 

declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat

cap sol·licitud en cap altre centre per als mateixos ensenyaments.

Miralcamp, _______de_____________de 2022 Signatura



  Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que

les dades personals que ens comunica en aquest acte i/o amb posterioritat, incloses les dades de

salut del menor d'edat, seran tractades en un fitxer responsabilitat de l'Ajuntament de Miralcamp i

la finalitat del tractament serà la formalització de la preinscripció del menor en el centre escolar i

en cas d'admissió del mateix la matrícula, així com a prestar, gestionar, administrar i millorar els

serveis relacionats amb la Llar d'Infants.

Els pares, tutors o representants legals manifesten que les dades subministrades són exactes,

responen a la realitat i estan actualitzades obligant-se a comunicar de forma immediata qualsevol

modificació a l'Ajuntament de Miralcamp.

Els afectats podran adreçar-se a l'Ajuntament de Miralcamp, com a responsable del fitxer, per a

exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'ús, la cessió de les mateixes, així com

a revocar el consentiment atorgat mitjançant una sol·licitud escrita i signada , que contindrà el nom

i cognoms de l'afectat i dels pares, tutors o representants legals, domicili a efectes de notificacions,

fotocòpia del DNI i dret exercit.

Els pares, tutors o representants legals també presten el seu consentiment exprés per a què les

dades personals, incloses les de salut, puguin cedir-se a aquelles administracions públiques,

empreses o particulars només quan sigui imprescindible per al desenvolupament, compliment o

control dels serveis descrits.


