ESCOLA BRESSOL PETIT VAILET
SOL-LICITUD D’INGRÈS
Fotografia

Full de dades bàsiques

1er cicle Educació infantil_____

Cognoms i nom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Data de naixement
Municipi naixement
Nacionalitat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------Adreça
Codi postal / població
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------correu electr. mare:
pare:
Tels., mare

pare

Tels. Emergència

Cognoms i nom del pare
-

DNI:

Professió

Cognoms i nom de la mare
-

DNI:

Professió

Document acreditatiu de la pàtria potestat o representació legal de l’infant
Nombre de germans

Lloc entre els germans

llengua o llengües familiars

Dades mèdiques que la família considera que s’han de tenir en compte:

Jornada – horari

Mitja pensió – dinar

Data d’ingrés al centre

núm. De matrícula

Permanències
Data de baixa del centre

Pagament mensualitats: Banc o Caixa………………………………………………………………......................
IBAN

Entitat

Oficina

D.C.

Compte corrent o llibreta

Titular del compte........................................................................……Localitat…………………………………….

Aportació a l’escola/matricula: 105 .-€ (1er. pag.) / 105.-€ (2n.pag.)
El novbre.

Conforme:
Petit Vailet.
"La informació continguda en aquest missatge i / o arxiu (s) adjunt (s), enviada des Petit Vailet S.L, és confidencial / privilegiada i està destinada a ser
llegida només per la (es) persona (es) a la (s) que va dirigida. li recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de tractament de Petit
Vailet S.L i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de
tractament, supressió ( "dret a l'oblit"), portabilitat, oposició i revocació, en els termes que estableix la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció
de dades,
dirigint la seva petició a l'adreça postal C/ Ventura Gassol 29, 08320 Masnou El, (Barcelona) o bé a través de correu electrònic: vailet@petitvailet.com
Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l'empleat o l'agent responsable d'entregar el missatge a el destinatari, o ha rebut aquesta
comunicació per error, l'informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li
preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l'adreça esmentada. Gràcies .

