AUTORITZACIÓ CONDICIONS DEL SERVEI DEL MENJAR
CURS ESCOLAR 2020-2021

En / na (representant legal 1) ___________________________________________
Amb DNI _______________
En / na (representant legal 2) ___________________________________________
Amb DNI _______________
De l’infant _______________________________________________
De l’aula / espai __________________________________________

EM/ENS FEM RESPONSABLES I EM/ENS CONSIDERO/EM INFORMATS DE:

* Cada infant podrà tenir a l’aula: aigua, llet en pols... per al seu ús personal i
convenientment etiquetat amb el nom del/a alumne/a. Els representants legals es fan
responsables de controlar-ne la data de caducitat.
* L’escola seguirà les pautes recomanades pel Departament de salut per donar de menjar als
infants.
Segons les mesures recomanades en seguretat alimentària, les pautes que caldrà seguir per
la manipulació del menjar a la classe són les següents:
- Postres, mos i berenar (iogurts, fruites, altres..):
* Els aliments de tipus làctic cal que vagin etiquetats amb el nom i la data de caducitat en
lloc visible. Les educadores el posaran a la nevera fins a l’hora de donar-li a l’infant.
* La fruita dels nadons ha d’arribar sencera diàriament a l’escola i dins un contenidor de
plàstic, amb el nom de l’infant i la data. Les educadores faran el puré a l’hora convenient.
Signatura representant legal 1

Santpedor, a ....... de ....................... de .............

Signatura representant legal 2

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: La Fundació Pere Tarrés amb domicili a Barcelona, c/ Numància, 149 151
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: Departament Jurídic, LOPD@peretarres.org
FINALITAT DEL TRACTAMENT I PERÍODE DE CONSERVACIÓ. . Les dades es faran servir per a
gestionar la informació que calgui per a prestar els serveis que ens demaneu i per a mantenir-vos
informats de les activitats de la Fundació, tant per mitjans electrònics, com per altres mitjans. Per a
millorar el funcionament intern i a instàncies de l’administració pública, es poden fer servir les dades
per fer estadístiques.
BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT. Consentiment atorgat amb aquest document, relació contractual i
obligació legal.
DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ. El personal propi del responsable del tractament, quan estigui
degudament autoritzat per la direcció, els proveïdors necessaris per complir les obligacions del
responsable del tractament, les persones o entitats que paguin les despeses que es generin, amb la
finalitat de facilitar el control de la relació jurídica, i les administracions públiques en l’àmbit de les
seves competències.
EXERCICI DE DRETS. Teniu dret a accedir al contingut de les dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les,
a limitar el tractament, a oposar-vos a que les tractem, a consentir expressament la portabilitat de la vostra
informació, a no sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment el
consentiment que atorgareu quan signeu aquest document dirigint-vos per escrit al Carrer Numància número
149-151 de Barcelona o presencialment, facilitant-vos els impresos oficials oportuns i adequats a la vostra
pretensió
DRET A RECLAMAR. L’organisme competent per resoldre els conflictes derivats de la signatura d’aquest
document és l’Autoritat de Control de Protecció de Dades Espanyola, Agència Espanyola de Protecció de
Dades ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge Juan número 6.
DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES I CREACIÓ DE PERFILS. En general, no les fem servir.
EN CAS DE NO al Responsable del Tractament per a què tracti tota la informació facilitada i la que s’elabori
posteriorment, en les condicions que consten en el present document.

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades

