
NOME DO CENTRO

Nome do alumno

Curso

Enderezo

Nai/Pai

Nai/Pai

E- mail

SERVIZO COMEDOR

Días da semana que fará uso do servizo:     Luns Martes                        Mércores Xoves Venres

O titular da conta DNI

Autorizo á empresa EUREST COLECTIVIDADES, S.L. a cargar os importes correspondentes á actividade sinalada

IBAN                         Entidade Sucursal                     Conta

Firma do titular

Poboación CP

COMEDOR ESCOLAR

TLF

TLF

WEB SCOLAREST: http://iara.eurest.es/scolarest/web/ É obrigatorio o DNI o mail para acceder á información correspondente ao comedor

Os gastos de devolución son de 5€

…………………………. a ..…… de …………….……… de 20…..

TLFTitor legal

Día de inicio do servizoHabitual
Non 
habitual

Os dereitos de imaxe, están recoñecidos no artigo 18.1 da constitución, regulado pola lei 5/1982 do 5 de maio sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar da propia
Imaxe. Eurest Colectividades, S.l. solicita consentimento legal para poder publicar fotografías onde aparezan os usuarios do comedor onde aparezan claramente identificables.

AUTORIZO       SI                        NO                                              Pode aparecer nas fotografías correspondentes ás actividades feitas no comedor, así como nas publicacións, web, 
exposicións nas que se faga referencia á actividade feita.

De conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos de carácter persoal,  informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de EUREST COLECTIVIDADES, S.L.U., EURESTC ATALUNYA, S.L.U., EUREST EUSKADI, S.L.U. con 
CIF B-80.267.420 B-58.062.027, B-95.682.696 e sede social situada en Madrid, rúa Pinar de San José 98, planta 1ª – C.P. 28.054; Sant Just Desvern (Barcelona), Calle Frederic Mompou 5, planta 5ª – C.P. 08.960; Derio (Vizcaya), Polígono Ugaldeguren 1-7 – C.P. 48.160 coa finalidade da 
xestión do control de acceso ás instalacións indicadas no presente documento. En cumprimento coa normativa vixente, Scolarest informa que os datos persoais proporcionados utilizaránse para darlles de alta na app de Scolarest e poidan acceder á mesma e acceder á información que se 
contén e serán e utilizarán exclusivamente para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Tamén poderá reclamar ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es) ou a que considere oportuna. Consérvase durante un ano e / ou para posibles 
responsabilidades legais.
Os datos de contacto do delegado de protección de datos son os siguientes: gdpr@compass-group.es
Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal.
Ata que non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquer variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para a finalidade mencionada.
Scolarest informa que procederá a tratar os datos de xeito lícito, leal, transparente, adecuado, pertinente, limitada, exacto e actualizado dacordo coa  finalidade e consentimento, e comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes se supriman o rectifiquen sen retraso 
cando sexan inexactos ou vostede o solicite. 

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, así como retirar ou limitar o consentimento prestado para o tratamento deles, dirixindo a sua solicitude ó enderezo postal 
indicado anteriormente ou ao correo electrónico gdpr@compass-group.es coa referencia dereitos PDCP e axjuntando copia do DNI. No caso de solicitar limitación do tratamento dos seus datos, conservaranse.

Intolerancias ou alerxias alimentarias?      SI Adxunto certificado médico



NORMAS COMEDOR CURSO 2019-2020

• É obrigatorio encher e entregar a inscripción do curso vixente á coordinadora do centro, indicando os días de
Servizo.

• Os pagos realizaránse mediante domiciliación bancaria, tanto para os usuarios habituais e non habituais. Os

recibos xiraranse o 5º día hábil de cada mes. NON SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO.

• As modificacións do servizo teranse que notificar antes do último día de mes informando á responsable do centro.

• No caso de devolución, aplicaranse gastos de 5€ por cada recibo devolto. A empresa poderá denegar a entrada ao
servizo contratado no caso de impago de recibos.

• No caso que haxa devolucións reiteradas, a empresa poderá solicitar o pago por anticipado mediante
transferencia bancaria, antes da utilización do servizo contratado.

• EN CASO DE TER DEUDA en calquera actividade xestionada por Eurest, non se poderá facer uso da misma, ata que
a totalidade da deuda quede saldada.

• As devolucións poderanse aboar:

• Por transferencia bancaria.
• Mediante pago por tarxeta bancaria ao teléfono 934 754 405

• Para acceder á información específica dos usos do comedor do seu fillo, poderá consultar a páxina WEB
SCOLAREST: http://iara.eurest.es/scolarest/web/ ou APP. É obrigatorio o DNI e correo electrónico da persoa que
vaia a consultar dita web.

D.  ................................................................................................................. Con DNI.....................................................

Como pai/nai/titor do usuario do Servizo contratado ......................................................................................

Coñezo e acepto o cumprimento da normativa da empresa EUREST COLECTIVIDADES, S.L. 

FIRMA E DIA


