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Full d´ inscripció de serveis 
Dades de l’alumne/a 
      

curs  cognom 1 cognom 2 nom 

 
    

adreça ciutat telèfon(1) telèfon(2) 
 

 
correu electrònic 
 
 

Cal assenyalar els serveis que desitja contractar: 

 

 

 

En/Na  

Amb DNI  

Com a pare/mare o tutor de l’alumne, autoritza a Vallès de Serveis a escoles SL a carregar mensualment les 
quotes corresponents als serveis contractats en el compte: 
 

                            

IBAN  entitat  oficina  DC  compte 
 

En compliment d'allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"),i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat per RD 1720/2007, VALLES DE SERVEIS ESCOLES, S.L. (en endavant VALLES) li informa que les dades de caràcter personal que puguin ser 
facilitades en el marc de la relació que ens  vincula, seran incorporades a un fitxer del qual n'és responsable VALLÈS, amb la finalitat de dur a terme la gestió comptable, 
fiscal i administrativa derivada de la mencionada relació, gestionar la prestació dels serveis encomanats i eventualment, enviar-li newsletters informatius o informació 
comercial sobre els serveis que considerem que poden ser del seu interès. 

Conforme a la normativa de referència, i especialment als efectes de l´ article 27 de la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, les seves dades seran objecte de 
tractament per part de VALLÈS, i podran ser comunicades a les empreses col·laboradores (CAMPOS ESTELA, S.L. i TIBERIS ESTELA SL), amb domicili a Rubí, per a la 
prestació dels seus respectius serveis de forma complementària. De la mateixa manera que es podran comunicar i cedir dades amb l’Escola i l’AMPA corresponent i amb 
Administracions locals i comarcals. Cessió i comunicació que es realitzarà per al compliment de la finalitat exposada, i amb la plena garantia de que les dades no es faran 
servir amb cap altre fi. 

Les dades personals seran tractades guardant-se les mesures de seguretat que garanteixin l’estricta confidencialitat de les mateixes, i les previsions necessàries per a la 
seva cessió i comunicació. A aquests efectes, VALLES adoptarà els mecanismes necessaris per evitar la seva alteració, pèrdua,tractament, o accés no autoritzat. 

Vostè podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició al tractament de dades, segons els procediments de la mencionada Llei Orgànica, dirigint-se 
al següent e-mail: lopd@camposestela.com.  

 
En cas de no desitjar rebre informació comercial de VALLÈS, marqui la casella  
data: 
 
 
signatura pare/mare 

  
 
signatura cap monitors 

 
espai reservat per a comptabilitat 
rebut data:     revisat per 
CAL RETORNAR AQUESTA FITXA CUMPLIMENTADA A           montse.catalan@camposestela.com 

Menjador escolar Pícnic    
 usuari esporàdic Sí     
 Usuari fix No     
 dl dm dc dj dv    
         
     

Acollida matí  Acollida tarda 
usuari fix 1,50h. (30 €)  
*pendent nombre  inscrits 

  usuari fix 1,50h. (30 €) 
*pendent nombre  inscrits 

 

usuari fix 1h. (22 €)   usuari fix 1h. (22 €)  

usuari fix 0,30h. (14 €)   usuari fix 0,30h. (14 €)  

usuari esporàdic (4,00 €)   usuari esporàdic (4,00 €)  

mailto:lopd@camposestela.com

