
      FORMA DE PAGAMENT. NOMÉS EN CAS DE TENIR UN COMPTE DIFERENT AL DEL MENJADOR.

ALTA O CANVI DE COMPTE  (IBAN)

E S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
EFECTIU

       BAIXA D'US DEL SERVEI D'EXTRAESCOLARS.

Sol·licito la baixa d'ús de l'extraescolar:…………………………………………

del o dels dies……………………… a partir del trimestre..............................

       CANVI D'ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

Sol·licito el canvi de l'extraescolar de ………………………del o dels dies………………………

a l'extraescolar de ………………………del o dels dies………………………a partir del trimestre...........

       ALTA NOVA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR 

Sol·licito l'alta de l'extraescolar de ………………………del o dels dies………………………

a partir del dia    ………………………del mes………………………

       BAIXA   / ALTA  O CANVI HORARI BON DIA

Sol·licito BAIXA del servei de ……………………a partir del mes de…………………………

Sol·licito ALTA del servei de ……………………a partir del mes de…………………………

Sol.licito un canvi d'horari  de BONDIA  a les :     7.45h 8.30h

Signatura
  SANT CUGAT DEL VALLÈS,____de_________de 20___

   

LA VOSTRA CUINA S.L.    NIF B-58.742.057  Avda Egar a 50, 08192 Sant Quirze del Vallès.

Escola TURÓ DE CAN MATES telf. 93 590 02 03 turocan mates_extraescolar@vostracuina.com

LA VOSTRA CUINA S.L., garantitza l'integra i plè compliment de les obligacions dispostes Per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades 

CANVI / BAIXA /  ALTA DE DADES DEL SERVEI D' EXTRAESCOLARS
ESCOLA TURÓ DE CAN MATES

Nom i cognoms de l'alumne/a:

Curs i grup:

Jo, pare/mare/tutor(a) legal                                                                       amb DNI

NOTA: Omplir tots els dígits (24) per evitar problemes de devolucions. La signatura o signatures han de ser del titular del compte.

INFORMACIÓ PROTECCIO DE DADES:  Responsable LA VOSTRA CUINA, S.L. B-58742057.   Li informem que les seves dades poden ser 

incorporades a les nostres bases de dades amb la finalitat de mantenir relacions professionals que seran conservades mentre mantingui la 

relació. Si ho desitja, pot exercir el seu dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades  dirigint-se al correu  secretaria@vostracuina.com

LA VOSTRA CUINA, S.L. esta subjecta a la normativa vigents  de protecció de dades personals, del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’Abril  de 

2016 (GDPR), la  Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de Desembre (LOPD) i Reial Decret (ES) 1720/2007 de 21 de Desembre (RDLOPD).


