Sol·licitud de preinscripció a la llar d’infants

Curs 2021-2022

Núm. De Sol·licitud

Dades de l’alumne/a
TSI :

Nom :

Cognoms :

Adreça :

Núm.

Municipi :

Localitat :

Telèfon:

Pis i porta:

Districte :

CP :

Telèfon Mòbil:

Data Naixement:

Nacionalitat:

Llengües que entén:

Català

Castellà

Cap de les dues

Nen

Nena

Dades del pare, la mare, el tutor o la tutora:
NIF

Nom i Cognoms

NIF

Nom i Cognoms

Dades escolars de l’alumne/a
Necessitats educatives especials

Plaça sol·licitada

Codi del Centre
1.

43004581

Sí

Curs:

No
0-1

1-2

2-3

Pla d’estudis : LLAR

Nom del centre
Col·legi Claret

2.

Plaça de la Creu, 1

43800 Valls

Telf. 977 600 421

www.claretvalls.cat

secretaria@claret-valls.org imp0025

Criteris generals a efectes de barem*
-

Existència de germans al centre sol·licitat en primer lloc o pares o tutors legals que hi treballin Sí

-

El domicili al·legat a efectes d’influència és:

L’habitual dins l’àrea d’influència
El Lloc de treball

Raó Social
C.P:

Adreça:
-

No

Discapacitat de l’alumne/a, el pare , la mare o el germà o germana

Sí

No

Criteris Complementaris a efectes de barem
-

Família nombrosa o monoparental Sí

No

-

Alumnat que hagi tingut el pare, la mare o els germans escolaritzats al centre que es presenta la sol·licitud Sí

No

*Caldrà acreditar degudament qualsevol dels criteris marcats en aquest apartat.

Declaració del pare, mare, tutor/a legal
, com a
Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document.

Valls,

de
Signatura

de 2021

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Col·legi Claret de Valls.

Responsable
Finalitat
Legitimació
Destinataris
Drets

Informacióaddicional

Plaça de la Creu, 1

COL·LEGI CLARET
Recollida de les dades per gestionar la sol·licitud de preinscripció a la llar d’infants.
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d'obligació legal, interès públic, l'execució d'un
contracte o interès legítim i del consentiment de l'interessat.
Es preveu la cessió de dades personals al col·legi per a l'exercici de les seves competències, a altres organismes en els
supòsits establerts legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona interessada.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, en el seu cas, portabilitat i limitació,
enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del document d'identitat a la següent adreça: Plaça de la Creu,1 43800 Valls.
També ho podeu enviar per correu electrònic a dpd@claret-valls.org
Pot consultar informació addicional a la nostra pàgina web: www.claretvalls.cat

43800 Valls

Telf. 977 600 421

www.claretvalls.cat

secretaria@claret-valls.org imp0025

