Curs 2019-2020
Prat de la Riba

Inscripció servei de menjador
Modalitat EVENTUAL

NOM I COGNOMS DE L´ALUMNE:

CURS DE L'ALUMNE

ADREÇA DE L´ALUMNE:
LOCALITAT:

C.Postal:

DADES PERSONALS DEL PARE MARE O TUTOR
NOM I COGNOMS MARE:

TELÈFON

NOM I COGNOMS PARE:

TELÈFON

ALTRES:

TELÈFON

AUTORTIZACIÓ ÚS D'IMATGES
Autoritzo a Menjars de la Mediterrània a fer ús del material fotogràfic i audiovisual que es realitzi en l'exercici de la seva activitat, i en les activitats escolars i
extraescolars que desenvolupin dins del servei.
Les imatges podran ser utilitzades per a:
o Difusió d'activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, bloc i xarxes socials de la societat.
o Ús intern en memòries i projectes de la societat.
o Documents i material gràfic imprès com cartells, tríptics i manuals.
L'entitat es compromet a que la utilització d'aquestes imatges en cap cas suposarà un dany a l'honra i intimitat del menor, ni serà contrària als interessos dels
menors, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del menor.
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Signatura autortizant

A
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Protecció de Dades:
Les dades facilitades per vostè, inclosos els del menor, seran incorporades al fitxer del que és responsable MENJARS DE LA MEDITERRANIA SLU (CIF B43683721, sent l'única finalitat de les dades
l'adequada gestió del servei de menjador per al seu fill. Les dades podran ser cedides en cas de necessitat al centre escolar, així com per complir amb les obligacions legals que puguin derivar-se, i
únicament es conservaran durant el curs escolar per al qual han estat cedits. Vostè té dret a obtenir informació sobre si MENJARS DE lA MEDITERRANIA SLU està tractant les seves dades personals,
per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, podent fer ús del seus drets mitjançant
escrit dirigit a la direcció de l'empresa en Carrer Castillejos nº 33, o per correu electrònic a gestio@mediterraniamenjars.com.

Benvolgudes famílies
Per tal d’agilitzar i millorar el servei de pícnic, es va acordar que les famílies decideixin a l’hora de
la inscripció del servei de menjador, si voldran utilitzar o no el servei de pícnic per a totes les
excursions i sortides que es realitzin al llarg del curs 2019-2020.
D’altra banda enguany continuarem amb la llista de difusió on anirem informant a les famílies
aspectes relacionats amb el servei del menjador, com per exemple: el peix fresc que es servirà
aquella setmana, novetats a les xarxes socials de Mediterrània Menjars, etc.
Aquest grup és merament informatiu i no substitueix en cap cas la comunicació individual que
cada família té amb la coordinadora.
Per tal que podeu rebre la informació de la llista, heu d’afegir el número de telèfon de contacte de
la vostra coordinadora, ja que sinó no ho podreu rebre.
Violeta Singla 657 146 673
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de
faig

constar que:
Si, vull pícnic.

No vull pícnic.

Si, vull llista difusió.

No vull llista difusió.

Telèfon/s:

Signat:

En compliment de lo establert en el Reglament General de Protecció de Dades RGPDUE 2016/679, li comuniquem que les dades que vostè expressament ens ha facilitat
quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de que es responsable MENJARS DE LA MEDITERRÀNIA SLU (CIF: B43683721). Li informem que tractem la
informació que ens facilita per tal de dur a terme la gestió de la creació d'un grup de WhatsApp per tal de facilitar informació relativa al menjador de l'escola del seu fill.
Les dades proporcionades es conservaran durant el curs escolar vigent. Les dades podran ser cedides a terceres persones o empreses per complir amb les obligacions
legals. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en MENJARS DE LA MEDITERRANIA SLU estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les
seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, mitjançant comunicació per escrit a MENJARS
DE LA MEDITERRANIA SLU carrer Castillejos nº 33, 43206 - Reus, o per correu electrònic a gestio@mediterraniamenjars.com.

Carrer Castillejos, 33
43206 Reus

Tel. 977 795 222
www.mediterraniamenjars.com

Fitxa Menú Escolar
Benvolgudes famílies,
Per tal de gestionar correctament el servei de menú escolar, necessitem que omplin aquest
document.
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faig constar que:

 No, necessita menú adaptat (escollir una de les següents opcions):

 Sí, necessita menú adaptat:
 Sòlid  Triturat  Sense porc
 Altres:

 Sense carn

En aquest cas, per poder realitzar l’adaptació, necessitem obligatòriament: Informe mèdic
corresponent actualitzat.
El servei de nutrició, restarà a la vostra disposició per qualsevol pregunta al respecte. Tant
mateix si les famílies ho necessiteu, podeu concertar visita per entrevistar-vos amb la
Responsable del departament de nutrició. Contactar al telèfon 649.53.32.96o a través del
nostre correu electrònic anna.perez@mediterraniamenjars.com
Qualsevol canvi posterior a nivell d’al·lèrgia i/o intolerància cal que sigui notificat a la Unitat de
Dietètica i Nutrició a través del mail anna.perez@mediterraniamenjars.com o trucant al telèfon
649.53.32.96
Dades de contacte dels pares/tutors legals en cas de reacció al·lèrgica:
Nom i cognoms dels pares/tutors
legals:
Telèfon/s de contacte :
Correu/s electrònic:
Les dades facilitades per vostè seran incorporades al fitxer del que és responsable MENJARS DE LA MEDITERRANIA SLU (CIF B43683721,
sent l'única finalitat de les dades l'adequada gestió del servei de menjador per al seu fill. Les dades seran cedi des a CENTAC GROUP S.L.
per a la confecció dels diferents menús específics, també podran ser cedides en cas de necessitat al centre escolar, i / o als serveis
sanitaris que en el seu cas puguin ser requerits, així com per complir amb les obligacions legal s que puguin derivar-se, i únicament es
conservaran durant el curs escolar per al qual han estat cedits. Vostè té dret a obtenir informació sobre si MENJARS DE LA MEDITERRANIA
SLU està tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o
sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, podent fer ús dels seus drets mitjançant escrit dirigit a la direcció de
l'empresa a Carrer Castillejos nº 33, o per correu electrònic a gestio@mediterraniamenjars.com.

Signo llegit i conforme:
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Carrer Castillejos, 33
43206 Reus
Tel. 977 795 222
www.mediterraniamenjars.com

