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Anexo 12104 
 

MADRUGADOR 
 
NOME E APELIDOS ALUMNO/A_____________________________________________ CURSO _____ 

NOME E APELIDOS ALUMNO/A_____________________________________________ CURSO _____ 

NOME E APELIDOS ALUMNO/A_____________________________________________ CURSO _____ 

 

Data alta (primeiro día de asistencia):________ 

 

Marcar a opción desexada: 

 Dende as 07.45 / 08:15 : ____ Con almorzo(25 €/mes)   

                                             ____ Sen almorzo (15€/mes) 

 

 Dende as 08:15:                 ___Sen almorzo (10€/mes) 

 

Utilizará o servizo de madrugador durante os seguintes meses: (marcar cun X) 

__setembro __decembro __marzo __xuño 

__outubro __xaneiro __abril 

 __novembro __febreiro  __maio  

 

Indicar se o/a alumno/a ten algunha alerxia ou intolerancia : ____________________ 

 

D./Dna._______________________________________________________________________con 

DNI: ____________________pai/nai/representante legal do alumno/a acepta que o importe do 

servizo madrugador sexa cargado o último luns de cada mes na conta facilitada ó colexio. No caso de 

que desexe modificar dita conta deberá firmar o documento SEPA. 

 

 En Ribadeo, a ______de ______________de 20____ 

 

SINATURA 
 

 

 

 

O responsable do tratamento dos seus datos é COLEXIO SAGRADO CORAZON DE JESUS. Os seus datos serán tratados coa finalidade de xestionar os servizos que está a contratar neste documento, realizar 

todos aqueles trámites administrativos, fiscais e contables necesarios para cumprir cos nosos compromisos contractuais e obrigacións fiscais e contables, así como xestionar a cobranza dos devanditos 

servizos.A lexitimación para o uso dos seus datos está baseada na prestación de servizos. Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal. Os datos serán destruídos unha vez comunique a súa 

baixa e/ou finalizados os períodos legais de conservación. Non levarán a cabo transferencias internacionais de datos nin análises de perfís.Os interesados poderán exercitar os seus dereitos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, portabilidad ou limitación do tratamento, dirixíndose a COLEXIO SACRO CORAZON DE JESUS na seguinte dirección: C/ CARLOS III, 4 - 27700, RIBADEO. Igualmente, pode 

presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos se considera que os seus dereitos foron vulnerados. 


