
Les dades personals i familiars que conté el present formulari ( Matrícula ), seran incorporats a un fitxer automatitzat propietat de Llar d’Infants Magnòlia Sant Cugat degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades, i protegit amb les

mesures de seguretat legalment establertes. Aquestes dades únicament seran utilitzades amb la finalitat de la prestació dels serveis contractats mitjançant el present document, i podran ser cedits a tercers amb la finalitat que correspon, a fi que

Llar d’Infants Magnòlia Sant Cugat pugui complir amb el desenvolupament de les diferents activitats educatives i lúdiques per les que hem estat contractats el efecte que correspongués. Aquesta cessió de dades inclou les imatges tant particulars

com familiars. Vostès podran negar-se a que siguin incorporades en el fitxer anteriorment esmentat i a més podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació establerts a de Llar d’Infants Magnòlia Sant Cugat mitjançant comunicació

escrita a c) Valldoreix, 18 CP 08172, Sant Cugat del Vallès o al correu electrònic magnolia@escolamagnolia.com.

FULL D’INSCRIPCIÓ
Data matrícula ___/___/______

DADES DE L’ALUMNE

Nom:_________________________Cognoms______________________________________

Va néixer a:______________ Província: ____________Data de naixement :____/____/_____

Viu al ____________________________________________ nº _______ pis____ porta_____

Codi Postal__________ Població _________________ Telèfon casa ___________________

D. N. I. _____________________ Núm. Afiliació S. Social__________________

DADES FAMILIARS

Nom de la mare _________________Cognoms ____________________________________

Va néixer a:_______________ Província: ___________Data de naixement :____/____/_____

D. N. I. __________________ Núm. Afiliació S. Social__________________

Llengua habitual _____________________ Estudis ________________________________

Professió _____________________________ Empresa _____________________________

Horari ____________________Tel. Feina _______________ Mòbil ____________________

e-mail _____________________________________________________________________

Nom del pare __________________Cognoms_____________________________________

Va néixer a:_______________ Província: ___________Data de naixement :____/____/_____

D. N. I. __________________ Núm. Afiliació S. Social__________________

Llengua habitual _____________________ Estudis ________________________________

Professió _____________________________ Empresa _____________________________

Horari _____________________Tel. Feina _______________ Mòbil ___________________

e-mail _____________________________________________________________________

Núm. Germans _____ Noms _________________________________ Anys _____________

Germans alumnes _____ Germans ex-alumnes _____ Llengua habitual _________________

HORARI I SERVEIS

Mati: de _____ a ______  Tarda:  de  ______ a ______  Esmorzar ___ Dinar ___ Berenar ___

OBSERVACIONS

Signat:


