INSCRIPCIÓ MENJADOR ESCOLA SINERA CURS 2019/2020
NOM I COGNOMS DEL NEN/A:___________________________________________________
CURS:___________________

DATA DE NAIXAMENT:___________________________

ADREÇA:____________________________________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC:________________________________________________________
TELÈFON DE CONTACTE AL MIGDIA:____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
DIES A LA SETMANA QUE ES QUEDA A DINAR: ____________________________________
____________________________________________________________________________
ELS DIES D’EXCURSIÓ, CAL FER-LI PIC-NIC? _____________________________________
AL.LÈRGIES DEL NEN/A:

OBSERVACIONS:

En/na__________________________________ amb DNI_____________
Com a pare/mare o tutor de _____________________________________
Autoritzo:
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals
facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de PICANT DE MANS SLU, i seu social a Joan
Colom Agustí 302B, 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses
a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar
Així mateix i de conformitat amb la normativa de protecció de dades, amb la signatura de la present s’ autoritza expressament a
PICANT DE MANS SLU a tractar totes les dades que siguin facilitades, incloent les dades identificatives com especialment
protegides (salut, creences...) tan de l’alumne que representa com les pròpies.
Aquestes dades de caràcter personal seran incorporades en un Fitxer denominat usuaris responsabilitat de PICANT DE MANS
SLU. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i prestar els serveis encarregats. Aquestes dades no
seran transmeses a terceres persones i seran conservades durant el manteniment de la relació o les responsabilitats que es
poden derivar-.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es
faci a Joan Colom Agustí 302B, 08350 Arenys de Mar (Barcelona ) o correu@picantdemans.cat
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades

Autoritzo:
Presta el consentiment exprés e inequívoc per a que la seva imatge (i en el seu cas, la del menor d’ edat) a
PICANT DE MANS SLU, CIF: B-64647092:

La captació de la meva imatge ( o del menor, en el seu cas.),
La posterior difusió d’ aquesta imatge al web de Picant de Mans.
Tot això de conformitat amb Llei Orgànica 1/1982, de Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal i
Familiar i a la Pròpia Imatge, amb relació a allò establert en la Llei 15/99, de Protecció de dades de caràcter
personal.
I essent coneixedor de la possibilitat d’ exercitar els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos en
la normativa de protecció de dades, davant PICANT DE MANS SLU, domiciliada en c. Joan Colom Agustí 302B,
08350 Arenys de Mar (Barcelona).
Mitjançant la meva signatura deixo constància de l’acceptació de tot allò exposat anteriorment.

Arenys de Mar, a
SIGNATURA

de

del 2019

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:
Mandate reference

Identificador del acreedor :
Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name
PICANT DE MANS S.L.U.

Dirección / Address
JOAN COLOM AGUSTÍ 302B

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
País / Country

08350 ARENYS DE MAR

ESPANYA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the
date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

(titular/es de la cuenta de cargo)

To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

Nombre del deudor/es / Debtor’s name

Dirección del deudor /Address of the debtor
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
País del deudor / Country of the debtor
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN /

Account number - IBAN

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago:

Pago recurrente

o

Pago único

Type of payment

Recurrent payment

or

One-off payment

Fecha – Localidad:
Date - location in which you are signing

Firma del deudor:
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

