
                                                  
 
 
 

IMPRÈS D’INSCRIPCIÓ CASAL INFANTIL DIARI  CURS 2015 -2016 
 
DADES PERSONALS DE L’INFANT________________________ ______________________ 
 
Nom _________________________  Cognoms _____________________________________ 
 
Data de naixement ___/___/_____  Lloc de naixement __________________  Nen [ ]   Nena [ ] 
 
Adreça _________________________________________   Població __________  CP ______ 
 
Telèfons _____________/______________/_____________ Correu electrònic _____________ 
 
Escola on està matriculat ___________________________________ Curs que fa __________ 
 
CASAL ON ES SOL·LICITA LA INSCRIPCIÓ_______________ ________________________ 
 
[ ] Casal d’ Infants Diari Teresa Altet     [ ] Casal d’ Infants Diari  25 de Setembre 
 
DIES QUE SOL·LICITA LA INSCRIPCIÓ__________________ _________________________ 
 
[ ] DILLUNS            [ ] DIMARTS            [ ] DIMECRES            [ ] DIJOUS            [ ] DIVENDRES 
 
HORARI_____________________________________________________________________                                                 
 
[ ] 16:30 a 18h   [ ] de 16:30 a 19h 
 
DADES DELS PARES O TUTORS__________________________ ______________________ 
 
Nom i cognom pare o tutor __________________________________ N.I.F _______________ 
 
Nom i cognom mare o tutora ________________________________ N.I.F ________________ 
 
DADES BANCÀRIES____________________________________ ______________________ 
 
Autoritzo a l’Ajuntament de Rubí el cobrament de rebuts amb concepte de Casal Infantil Diari  
 
Titular del compte _________________________________________ N.I.F _______________ 
 
Nom de l’entitat _______________________________________________________________ 
 
Codi entitat                     Oficina                      DC                             Número de compte  
__ __ __ __                 __ __ __ __                __ __                   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 
 
DECLARACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR__________________ _____________________ 
 
En/ Na ________________________________________ com a _________________ 
 
DECLARA que són certes las dades que fa constar en aquest document.  
 
_____________________ 
        (signatura)      Rubí, ____ de ________ de 201 

Protecció de dades 

Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en un fitxer 
creat per l’Ajuntament de Rubí, amb conformitat dels termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, amb la finalitat de poder gestionar administrativament els Casals d’Infants. Vostè podrà revocar el consentiment 
atorgat en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en 
la legislació vigent, dirigint un escrit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 

Tots aquests termes amb el compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal.   


