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De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, Fundació Privada Grup Escoles Mataró tractarà les seves dades amb la finalitat de 

prestar els serveis escolars i educatius correctament. El seu tractament està legitimat pel compliment d’una obligació legal. Aquestes dades no seran cedides a cap 

tercer, tret d’obligació legal. Així mateix, pot accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament, així com la resta dels drets regulats en la normativa enviant un 

correu electrònic a protecciodades@escolagem.cat. Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades a les instal·lacions del centre. 

 

 

 

El Sr./la Sra ____________________________________________ amb DNI ___________________________   

Pare/mare/tutor-a legal de _________________________________ INSCRIC I AUTORITZO el meu fill o filla 

que actualment cursa _____ de l'etapa_____________ a participar al Casal d’Estiu que organitza l’Escola Gem. 

Telèfon Contacte: __________________   

Correu/electrònic/s: ________________  

 

 

 
                                                        Marca els dies esporàdics de menjador     

 

 

 

         

         Places limitades  

            Data límit inscripció: 5 de juny 
         

  Talla Samarreta :                                                  

          

Marqueu la data i modalitat escollida al costat del preu i sumeu el total 

 De 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 

Casal sencer del 27/06 a 22/07 i del 29/08 a 02/09  330€ 

Casal de 27/06 a 22/07  290€ 

Casal de 27/06 a 01/7  85€ 

Casal de 04/07 a 08/7  85€ 

Casal de 11/07 a 15/07  85€ 

Casal de 18/07 a 22/07  85€ 

Casal del 29/08 a 02/09  85€ 

Menjador  

Menjador esporàdic                  Dll Dm DX DJ DV 

27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 

04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 

11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 

18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 

     

29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 
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          Forma de pagament 
Alumnes escola:  Domiciliació Bancària 

    

Alumnes externs: Ingrés efectiu en compte corrent 

 

Al·lèrgies i intoleràncies 
 

L’Infant pateix alguna al·lèrgia o malaltia? En cas 
afirmatiu, especifiqueu quina i adjunteu document:  

Observacions que cal tenir en compte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de patir alguna al·lèrgia, l’Escola us facilitarà el document que obligatòriament el metge haurà d’omplir, i que 

s’haurà de portar a l’Escola. 

 

Autoritzacions  

 Autoritzem a que es puguin fer fotos i filmacions als nostres fills o filles en el marc de les activitats del casal i 

publicar-les si s’escau a les cartelleres i planes web de l’Escola, sempre dins l’àmbit escolar i del casalet de 

Nadal (en cas contrari, cal que ho comuniqueu en el moment de formalitzar la inscripció). 

Consideracions 
(!) En cas d'haver-hi dos (o més) germans apuntats , s'aplica un 10% de descompte. 

(!) En el cas de les famílies nombroses i monoparentals, s’aplicarà un 10% en el total de l’ import 

    (no acumulable amb el descompte anterior).  

(!) Tancat el període d’inscripció , si es vol donar de baixa només s’abonarà  per causa justificada. 

     En cas contrari no es farà la devolució de l ’import. 

(!) Els usuaris del TPV podran fer ús de l’aplicatiu durant el casal.  

 

 Data:        Signatura:  
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Protecció de dades 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en 
quan al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la normativa estatal de 
protecció de dades que correspongui, FUNDACIO PRIVADA GRUP ESCOLES MATARÓ informa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per a subscriure el contracte i poder prestar 
els serveis contractats. 
FUNDACIO PRIVADA GRUP ESCOLES MATARÓ li informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa 
de Protecció de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les 
dades de caràcter personal. 
Nom i cognoms de la mare / pare i/o tutor legal 
 
Signatura 
 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 

Responsable 

FUNDACIO PRIVADA GRUP ESCOLES MATARÓ 
G61001707 
C/ Avila, 9-43 - 08304 Mataró (Barcelona) 
protecciodedades@escolagem.com 

Finalitat 
Fundació privada Grup Escoles Mataró, us que tractarà les dades dels alumnes amb la 

finalitat de poder prestar els serveis de CASAL.  

Legitimació El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat.  

Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. 

Drets 

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al 
mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en 
el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el domicili C/ Avila, 9-43 - 08304 
Mataró (Barcelona), o a través del següent correu electrònic 
protecciodedades@escolagem.com 
Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.   

Conservació 
de les dades 

Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del 
tractament per les que han estat recollides.  
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