
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 

 
 

 

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. 

 

CURSO 2021- 2022 

 

 

 

 
Alumno/a………………….………………………………………….Curso……….Etapa……... 

 

Pai/nai/titor/a legal………………….…………………………………… DNI…………………. 

 

Alerxia a algún tipo de alimento ………………………………………………………………… 

(Proporcionar xustificante médico no seu caso) 

 

Día de comezo de uso do servizo: ………………………………………   

          

Días que se desexa utilizar o servizo (marcar cunha X): 

 

  

 

LUNS                MARTES            MÉRCORES             XOVES                VENRES 

          

Forma de pago: 

                     EFECTIVO 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA (AGRADECEMOS QUE CUBRADES 

O Nº DE CONTA SOAMENTE SE É DISTINTA Á QUE XA CONSTA NA ADMINISTRACIÓN DO CENTRO): 

E S                                 

           

 

 

Asinado: ___________________                       Lugo, _____ de ____________ de 20___ 

O coste deste servizo é de:  

 

o 118 € mensuais se se usa de luns a venres (5,90 €/día) 

o 94.40 € se se usa 4 días á semana. 

o 70,80 € se se usa 3 días á semana. 

o 47,20 € se se usa 2 días á semana. 

o 23,60 € se se usa 1 días á semana. 

 

O uso regular do servizo cargarase en conta a mes vencido. Se o uso deste servizo é esporádico, 

ten un coste de 7 € por día, que debe facerse efectivo ó recoller o tícket na portería do centro.  

SERVIZO DE COMEDOR 

 

 
 

 

 

 


