
                                                   
 
 

 

 

Email:anpamedonas@gmail.com     Telf. 664 301625 

 

 

SOLICITUDE ALMORZOS NO COLE   CURSO 2021/2022  
 

 

NAI                                                                        DNI                                    TEL 

PAI                                                                                         DNI                               TEL 

 

NOME NEN@. 

 

 

 

 

 

 ALERXIAS. 
No seu caso acreditar informe médico. 

FORMA DE PAGO. 
Será mensual: 25€ 
 
a-Ingreso na conta ES68-2080-0230-6530-4000-5096 
b-  Orde de domiciliación de debeda sepa core. 
 Nome do acredor ANPA MEDOÑAS C.E.I.P A FRAGA   
 CIF: G-15158975.  
 Endezo Avda. Habana s/n  15320 As Pontes ( A Coruña)  
 Nome do  debedor.  
 NIF: 
 Enderzo 
 IBAN (24 caracteres= 2 letras +22dixitos) 

 

Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, vostede autoriza a A.N.P.A. MEDOÑAS C.E.I.P A FRAGA a enviar orden de 
pagamento á súa entidade financiera para domiciliar os recibos corresponde á facturación dos productos e/ou servizos que 
contratase. 
Data: 
Representante legal: 
Sinatura: 

 

mailto:anpamedonas@gmail.com


                                                   
 
 

 

 

Proteccion de datos. De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR), e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de 

decembro (LOPDGDD), dou permiso para que os meus datos sexan incorporados a un ficheiro responsbilidade de A.N.P.A. MEDOÑAS C.E.I.P. 

A FRAGA que sexan tratados coa finalidade de manter,desnvolver e controlar a relaxión con¡mercial Estes datos conservaranse mentres exista 

un interes mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non  sexa necesario para tal fin ,suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas. 

Asi mesmo,infórmaselle que pode retirar o consentiento en calquera momento que pode execer os dereitos de acceso, 

rectificación,portabilidade e supresión dos seus datos e da limitición ou oposición ao seu tratamento dirixíndose a Avda. Habana   

 
 

 

 

 

CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOALCIÓN DE DATOS PE 

A.N.P.A. MEDOÑAS C.E.I.P A FRAGA  é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e infórmao de que estes datos serán 

tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de 

decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:  

Lexitimación e fins do tratamento: 

LEXITIMACIÓN FINS 

Interese lexítimo do Responsable  

Prestación dos servizos necesarios para a xestión asociativa 

Comunicacións por correo electrónico ou outros medios 

Xestión de datos de saúde por interese vital do alumno  

Consentimento do Interesado  

Actividades de ocio e formación Envío de comunicacións non 

relacionadas coa actividade do Responsable Tratamentos de imaxes e víd 

Autorizacións específicas de tratamento: o Interesado pode autorizar ou non os tratamentos de datos sinalando cunha «x» na casa de SI (dou o 

consentimento) ou NON (non dou o consentimento) seguintes:  

 SI             NO Autorizo a : 

  
Participar  e traatar toda a información de carácter 

persoal relativa ós “almorzos no cole” 

  
No caso de necesidade, levalo/a ao médico acompañado/a por persoal do Responsable 



                                                   
 
 

 

 

  
Comunicar os datos a terceiros para participar das actividades de ocio e formación do Responsable  

  
Comunicar os datos a terceiros para participar en actividades externas ao Responsable  

  
Recibir información sobre actividades non relacionadas coa actividade do Responsable 

  
Gravar imaxes e vídeos das actividades levadas a cabo polo Responsable 

 

 

 

 

Comunicación dos datos:Poderanse comunicar os datos a terceiros para alcanzar os fins do tratamento e o estipulado por obriga legal. O 

Interesado pode autorizar ou non o tratamento sinalando cunha «x» nas casas de SI (dou o consentimento) ou NON (non dou o consentimento) 

para as seguintes categorías de destinatarios, que sempre se tratarán de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 

(GDPR), e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD) e a Lei (ES) 1/1982 de protección civil, dereito ao honor, intimidade persoal e 

familiar e á propia imaxe: 

 SI                NO        Autorizo a publicar datos persoais, imaxes e vídeos  

  
Nas actividades internas do Responsable con fins didácticos, lúdicos ou decorativos: murais, catálogos, calendarios,  

presentacións de reunións internas, etc.  

  
En medios de comunicación do Responsable: blogs, webs, redes sociais, etc. 

  
En medios de comunicación externos ao Responsable: periódicos, revistas, webs, etc.  

 



                                                   
 
 

 

 

Conservación dos datos: conservaranse durante o tempo necesario para alcanzar os fins do tratamento e cando xa non sexa necesario 

para tales fins, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total 

destes.  

Dereitos que asisten ao interesado:  

- Dereito a retirar o consentimento en calquera momento. 

- Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.  

 

Datos de contacto para exercer os seus dereitos: O interesado poderá solicitar o noso formulario e entregalo de forma presencial, por correo 

postal ou electrónico, debidamente cumprimentado e firmado e acompañado dunha copia do seu Documento Nacional de Identidade, na 

dirección A.N.P.A. MEDOÑAS  DO C.E.I.P.  A FRAGA.  - 15320 AS PONTES (A Coruña). Email: anpamedonas@gmail.com  

O Interesado consente o tratamento dos seus datos nos termos expostos:  

Nome ..............................................................................................................................., con NIF .............................  

Representante legal de ......................................................................................................., con NIF .............................  

 

Sinatura:  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

CONSENTIMENTO PARA PERTENCER Á LISTA DE DIFUSIÓN RESPONSABILIDADE DE A.N.P.A. MEDOÑAS  



                                                   
 
 

 

 

Conforme o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril (GDPR) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), solicitamos 

o seu consentimento para incluílo na lista de difusión responsabilidade de A.N.P.A. MEDOÑAS C.E.I.P. A FRAGA, co único fin de 

........................................, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:  

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DOS DATOS: non se conservarán durante máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento e cando 

xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución 

total destes.  

COMUNICACIÓN DOS DATOS: non se comunicarán os datos a terceiros, agás obriga legal.  

DEREITOS DO USUARIO: Poderá retirar este consentimento en calquera momento enviando unha mensaxe coa palabra BAIXA. Tamén poderá 

exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición que prevé o Regulamento comunicándoo ao 

responsable do tratamento mediante unha mensaxe polo mesmo medio que recibe as comunicacións. En todo caso, se considera que o tratamento 

de datos non se axusta á normativa vixente, sempre poderá presentar unha reclamación perante a autoridade de control en www.aepd.es.  

Se consente o tratamento dos seus datos nos termos expostos debe contestar esta mensaxe co texto: SI ACEPTO 

 

Asdo.:……………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   
 
 

 

 

 
 
 

CONSENTIMENTO EXPLÍCITO PARA O TRATAMENTO DE IMAXES                        

 

A.N.P.A. MEDOÑAS é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade 

co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR), e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), e a Lei (ES) 1/1982 

de protección civil, dereito ao honor, intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:  

Fin do tratamento: gravación de imaxes e vídeos das actividades levadas a cabo polo Responsable do tratamento para dar publicidade das mesmas 

nos medios de comunicación, co consentimento do Interesado. En ningún caso se publicará o nome do Interesado.  

Criterios de conservación dos datos: non se conservarán durante máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa 

necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total destes.  

Comunicación dos datos: O Interesado pode autorizar ou non o tratamento sinalando cun «x» na casa correspondente de SI (dou o 

consentimento) ou NON (non dou o consentimento) para as seguintes categorías de destinatarios:  

Dereitos que asisten ao interesado: 

- Dereito a retirar o consentimento en calquera momento. - Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á 

limitación ou oposición ao seu tratamento. - Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que 

o tratamento non se axusta á normativa vixente.  

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:O interesado poderá solicitar o noso formulario e entregalo de forma presencial, por correo 

postal ou electrónico, debidamente cumprimentado e firmado e acompañado dunha copia do seu Documento Nacional de Identidade, na 

dirección A.N.P.A. MEDOÑAS C.E.I.P. A FRAGA. Avd. Habana s/n  15320 AS PONTES (A Coruña). Email: anpamedonas@gmail.com  

Para realizar o tratamento de datos descrito, o Responsable do tratamento necesita o seu consentimento explícito ou o do seu representante legal.  

O Interesado consente o tratamento dos seus datos nos términos expostos:  

Nome ............................................................................................................, con NIF .............................  

Representante legal de ...................................................................................., con NIF .............................  



                                                   
 
 

 

 

Sinatura:  
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