
Dades a efectes de barem complementari.

En/Na                        amb DNI o passaport núm

, com a pare/mare/tutor del nen/a

als efectes de barem de la sol·licitud de preinscripció a la llar d’infants municipal Picarols, al·lego la següent 

circumstància:

• Existència de familiars ascendents de 2n grau de consanguinitat empadronats al municipi.

Nom dels familiars:

 ,        de        de

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 Llar
d’Infants responsabilitat de AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i
de control i gestió dels alumnes i dels pares que assisteixen a les llars d’infants, i en relació als serveis que es presten . Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i
seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
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 al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de
Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Signatura del pare, mare o tutor        

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Major 52 • 43330 Riudoms • Tel 977 850 350 / 977 850 888 • Fax 977 851 264

www.riudoms.cat • ajuntament@riudoms.cat

Sí No


	Quadre de text 1: 
	Quadre de text 1_2: 
	Quadre de text 1_3: 
	Quadre de text 1_4: 
	Quadre de text 1_5: 
	Quadre de text 4: 
	Quadre de text 5: 
	Casella de selecci#C3#B3 1: Off
	Casella de selecci#C3#B3 1_2: Off
	Quadre de text 1_6: 
	Quadre de text 1_7: 
	Quadre de text 1_8: 
	Quadre de text 1_9: 


