
 

 
PREINSCRIPCIÓ:ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PIT ROIG CURS 2021 /2022 

 
DADES DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT 
 

Nom i cognoms: 

Data de naixement:          /          /       

Adreça: 

Població:                                                                         C.P.: 

Correu electrònic: 

 

ALTRES DADES PERSONALS 

 

DADES PERSONALS: 

Pare/ mare /tutor:                                                                        DNI:

Telèfon mòbil: 
 

 

UTILITZACIÓ DELS SERVEIS 
 
Quota matí i tarda    Quota matí 

 Puntualment 
Servei d’acollida de 8 a 9h      Tot el curs    Puntualment  

 

 

En/Na amb DNI com a 

pare/mare/tutor  declara  que  són  certes  les  dades  que  fa  constar  en  aquest  document  i 
autoritza  al  seu  fill/a                                                                              a  assistir  a  les  activitats 
diàries organitzades per l’Escola Bressol Municipal Pit-Roig de Sant Pere de Vilamajor en 
les condicions establertes. Fa extensiva aquesta autorització a qualsevol  decisió mèdica-
quirúrgica que sigui necessària adoptar en cas d’extrema gravetat, sota la direcció 

facultativa pertinent. 

Sant Pere de Vilamajor,           de                  de 202 

Signatura: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pare/ mare /tutor:                                                                        DNI:

Telèfon mòbil:  

Servei de menjador                 Tot el curs    

Servei d’acollida de 17 a 18h  Tot el curs  

Sóc infant de l’Escola Pit-Roig Vindré nou a l’Escola Pit-Roig



 

 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
 

Responsable 
del 
tractament 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.  
Adreça postal: Çarrer Nou 26. 08458 Sant Pere de Vilamajor  
Telèfon: 938450008  
Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat 
Web municipal:  www.vilamajor.cat  

Finalitat 
del  
tractament 

Gestió dels Usuaris i atenció de les seves sol·licituds  
Les  dades  seran  conservades  durant  el  temps  previst  a  la  normativa  de 
procediment administratiu i d’arxiu històric.  

Base jurídica 
del tractament 

Complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament o per complir 
una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder públics conferits 
al responsable del tractament. 
Existeix  l’obligació  de  facilitar  les  dades  que  es  demanen  en  la  sol·licitud  i 
l’Ajuntament  es  reserva  el  dret  a  no  tramitar,  a  no  resoldre  o  a  denegar  la 
vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin  requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza.  
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.  

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-
vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, o mitjançant la seu electrònica - 
http://vilamajor.eadministracio.cat/ 
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa 
de protecció de dades, us podeu adreçar al  delegat de protecció de dades o 
podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.  

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en 
la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor  
http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/  
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