Sol·licitud de matrícula a l’escola bressol “La Nova Baldufa” d’Ivars d’Urgell.
Curs 2022-2023
Dades de l’alumne/a
Nom
Cognoms
___________________ ___________________________ _______________________________________________
Adreça
Núm.
Pis
Telèfon
____________________________________________________ _________ _______ _________________________
Municipi
Localitat
Districte municipal
CP
______________________________ ________________________ ___________________ ___________________
Data de naixement
___/ ____/ ________

Nacionalitat
__________________________

Nen

Nena

Dades del pare/mare o tutor/a
NIF ________________________ Nom i cognoms _______________________________________________________

Dades de la mare/pare o tutor/a
NIF ________________________ Nom i cognoms _______________________________________________________

Dades bancàries
Titular del compte:
Número de compte –IBAN:.

Declaració del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a
_______________________________________________, com a ,__________________________________________

declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.

Data:
Signatura

Objeccions

Espai reservat a l’ administració del centre
El començament del curs 2022/2023 serà el mes de setembre de 2022.
La matrícula es posarà al cobrament a l’ inici del curs escolar: SETEMBRE 2022.
Documentació que cal aportar:
 Sol·licitud matrícula curs escolar 2022-2023
 Fotocòpia carnet de vacunacions

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 INFANTS MUNICIPAL responsabilitat d’
AJUNTAMENT D’ IVARS D’URGELL, i seu social a Passeig de Felip Rodes 11, 25260 Ivars d’Urgell (Lleida).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i CONTROL I GESTIÓ DE LLAR INFANTS MUNICIPAL.
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 en Passeig de Felip Rodes 11, 25260 Ivars d’Urgell (Lleida) o bé per correu electrònic a
ajuntament@ivarsurgell.ddl.net .
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 dpo@segurdades.com

