FORMALITZACIÓ PLAÇA / FORMALIZACIÓN PLAZA

CURS 20

/ 20

DADES / DATOS PROGENITOR O PROGENITORA / TUTOR O TUTORA
NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

TELÈFON / TELÉFONO

D.N.I. o N.I.E.

CORREU ELECTRONIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES / DATOS PROGENITOR O PROGENITORA / TUTOR O TUTORA
NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

TELÈFON / TELÉFONO

D.N.I. o N.I.E.

CORREU ELECTRONIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES PERSONALS ALUMNE / DATOS PERSONALES ALUMNO O ALUMNA
NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

C.P.

ADREÇA / DIRECCIÓN

PROVINCIA

MUNICIPI / MUNICIPIO

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO

NUMERO S.I.P.

València
SOL·LICITUD / SOLICITUD

Sol·licita plaça de transport / Solicita plaza de transporte
SOL·LICITA HORARI D'AMPLICACIO? / ¿SOLICITA HORARIO DE AMPLIACION? (*)

Sol·licita plaça de menjador / Solicita plaza de comedor (*)
Matí / Mañana

(*) Per a la utilització d'aquests serveis es tindran en compte les variables soci-laborables, per la qual cosa hauran d'aportar
justificant de treball de tots dos progenitors. / Para la utilización de estos servicios se tendrán en cuenta las variables sociolaborables, por lo que deberán aportar justificante de trabajo de ambos progenitores.
CONSENTIMENTS / CONSENTIMIENTOS
El padre, madre o tutor, en virtud de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor:
Sí autoriza.

No autoriza.

Al Excelentísimo Ayuntamiento de Riba-Roja de Túria, como responsable del tratamiento de datos, a utilizar las fotografías y/o grabaciones generadas en
las actividades que se realicen en los centros de su titularidad con la finalidad de promocionarlas y publicarlas en los medios de comunicación
municipales, así como en los perfiles de redes sociales de los que sea responsable el Ayuntamiento. /
A l'Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a responsable del tractament de dades, a utilitzar les fotografies i/o gravacions generades en
les activitats que es realitzen en els centres de la seua titularitat amb la finalitat de promocionar-les i publicar-les en els mitjans de comunicació
municipals, així com en els perfils de xarxes socials dels quals siga responsable l'Ajuntament.

:: Hi haurà servei de transport al matí i a la vesprada. / Habrá servicio de transporte por la mañana y por la tarde.
La no presentació d'aquest document anul·larà la plaça de l'Escola Infantil. / La no presentación de este documento
anulará la plaza de la Escuela Infantil.
Signatura del pare i mare o tutors/as legals
Firma del padre y madre o tutores/as legales

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

L'Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a Responsable del tractament de les seues dades, li informa que les mateixes podran ser
utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, la legitimació dels quals està basada en l’exercici de poders públics
atorgats a esta Entitat i el consentiment de la persona interessada. Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques i a les persones
encarregades del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que
comanda la normativa administrativa. La persona sol·licitant accepta que les seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés
administratiu siguen publicats en la web municipal durant el termini de temps pertinent. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en
protecció de dades personals, el Reglament (EU) 2016/679 i Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, les persones interessades podran exercitar
els seus drets reconeguts del tractament per mitjà d’instància presentada davant del Registre General, adjuntant fotocòpia del DNI o a través de la seu
electrònica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Més informació: http://www.ribarroja.es/privacitat

