Colexio Plurilingüe A Inmaculada
Av. Alcalde Anxo López Pérez, 2 - 27002 LUGO
Teléfono 982.28.03.92 - Fax 982.28.08.17
cpr.inmaculada@edu.xunta.es

CURSO 2019- 2020
SERVIZO DE ATENCIÓN Ó ALUMNADO DE INFANTIL E
PRIMARIA POLAS TARDES
Alumno/a………………….………………………………………….Curso……….Etapa…….
Pai/nai/tutor/a legal………………….…………………………………… DNI………………
MOTIVO POLO QUE SE SOLICITA ESTE SERVIZO:

Días que se desexa utilizar:

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

Hora solicitada (marcar unha opción):

-

16:15 – 16:50
16:50 – 17:30
AMBAS

A HORA DE RECOLLIDA DO ALUMNADO É, OU BEN ÁS 16:50 OU BEN ÁS 17:30, XA
QUE NON SE PODERÁN RECOLLER ENTRE HORAS.

Asinado: ___________________

Lugo, _____ de ____________ de 2019

Conforme á normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o responsable do tratamento dos seus datos é COLEXIO MARISTA A INMACULADA. Os
seus datos serán tratados coa finalidade de xestionar a súa relación co centro respecto ós servizos solicitados. O cobro dos recibos domiciliados efectúase conforme á Lei de
Servizos de Pago. Coa sinatura deste documento, autoriza ó Centro para que presente ó cobro, na conta indicada e con carácter indefinido en tanto continúen as relacións
entre ámbalas partes, os recibos correspondentes ó pago dos servizos solicitados e prestados polo Centro.
A lexitimación do tratamento dos seus datos deriva da execución dun contrato de prestación de servizos, do consentimento explícito do interesado e en cumprimento das
obrigas legais que nos afectan. Non se cederán os seus datos a terceiros, salvo obriga legal.
Os seus dereitos de acceso, rectificación e supresión, así como outros que ten recoñecidos, pode exercitalos na dirección lugo@maristascompostela.org. Pode consultar a
información adicional e detallada sobre a Política de Protección de Datos na Plataforma de Xestión escolar.
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