Ajuntament
de Riudoms

Full de matrícula de la Llar d’Infants municipal Picarols.
Dades bàsiques
Nom i cognoms de l’infant
Data de naixement

NIF

TIS (Targeta sanitària)

FOTOGRAFIA

Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon

Ha assistit anteriorment al centre?

Sí

No

Té germans al centre?

Sí

No

Des de quan?

Nom i cognoms del pare o tutor

NIF

Domicili de treball

Telèfon de contacte

Nom i cognoms de la mare o tutora

NIF

Domicili de treball

Telèfon de contacte

En cas d’urgència hem d’avisar a
al domicili

i telèfon

o també al domicili

i telèfon

Règim de matrícula sol·licitat (horari)

MODALITAT A (de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 17:00h)
MODALITAT B (de 8:00h a 13:30h)
De 7:30h a 9:00h

AMPLIACIONS HORÀRIES MODALITAT A:

De 12:30h a 13:30h
De 17:00h a 18:00h
AMPLIACIONS HORÀRIES MODALITAT B:

De 7:30h a 8:00h

SERVEI DE MENJADOR
,

de

de

Signatura del pare, mare o tutor
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Llar d’Infants responsabilitat d’Ajuntament de Riudoms, i essent la
seva finalitat de control i gestió dels alumnes i dels pares que assisteixen a les llars d’infants, i en relació als serveis que es presten. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Major, 52 de 43330
Riudoms (Tarragona). Així mateix vostè autoritza a que l’Ajuntament de Riudoms li remeti correus electrònics informatius a l’adreça designada sobre informació, activitats que
considerem que pot ser del seu interès, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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