CONCELLO DE BARBADÁS
__________________________________________________________________________________

MATRICULA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CURSO 2020/2021
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR (PRAZO DO 24/07/20 ATA O 06/08/20)
1-ESTE IMPRESO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO E ASINADO DEBERÁ REXISTRARSE DENTRO DO PRAZO ESTABLECIDO, BEN NAS OFICINAS MUNICIPAIS DA VALENZÁ OU
BEN NO CONCELLO.
2-DEBERÁ ADXUNTARSE O XUSTIFICANTE DE TER PAGADA A MATRICULA, POR UN IMPORTE DE 60,00

€, NO SEGUINTE Nº DE CONTA (ABANCA):

ES63-2080-0470-2331-1000-0047

DATOS DO ALUMNO/A
APELIDOS

NOME

DNI

DATOS DO RESPONSABLE DO/A MENOR
APELIDOS

NOME

DNI

SINATURA DO PAI, NAI OU TUTOR/A

DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
O/A asinante autoriza a que o Concello de Barbadás cargue, na conta bancaria indicada a continuación, as cuotas establecidas polo
Concello de Barbadás para o presente curso, e o faga nos prazos indicados por este. Esta autorización leva implícito tamén o
coñecemento, por parte do/a asinante, do importe de estas cuotas así como dos prazos nos que serán cargadas en conta.

NUMERO DE CONTA IBAN (24 DÍXITOS)

TITULAR DA CONTA

SINATURA DO TITULAR DA CONTA

Barbadás, a

de

de 2020

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BARBDAS (OURENSE)
Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás (Ourense) Telf. 988360000 Fax 988360401 Cif: P-3200900-C

CONCELLO DE BARBADÁS
__________________________________________________________________________________

En cumprimento do artigo 5 da Lei 15/1999, polo que se regula o dereito de información na recollida dos datos, advírtese dos seguintes extremos: Os
datos de carácter persoal, que puidesen constar nesta notificación, incluiranse no ficheiro de nome “Escola Infantil Municipal”, creado polo Concello de
Barbadás de data 17 de febreiro de 2014 pola que se créan e modifican os ficheiros de datos de carácter persoal existente no Concello de Barbadás. A
finalidade do ficheiro é velar pola publicidade da existencia dos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal con fin de facer posible o exercizo dos
dereitos de información, oposición, acceso, rectificación e cancelación do datos. Os datos relativos á persoa física que actúa como declarante da
notificación, unicamente utilizaranse nos termos previstos nos procedementos administrativos que sexan necesarios para a tramitación da correspondente
solicitude. Terán dereito a acceder aos seus datos personais, rectificalos ou, se é o caso, cancelalos no Concello de Barbadás, órgano responsable do
fichero. En caso de que na notificación deban incluirse datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas da que efectúa a solicitude ou do
responsable do ficheiro, deberá, con carácter previo á

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE BARBDAS (OURENSE)

Concello de Barbadás. Cimadevila nº 1 32890 Barbadás (Ourense) Telf. 988360000 Fax 988360401 Cif: P-3200900-C

