
Consell Comarcal de la Selva . Passeig de Sant Salvador, 25-27 . 17430 Santa Coloma de Farners . Tel: 972 84 21 61 . Fax: 972 84 08 04 . educacio@selva.cat . educacio.selva.cat

Nom

Ajut sol·licitat Data naixement DNI/NIF/NIE/Passaport Nacionalitat Discapacitat

No Sí Grau:

Cognoms Codi IDALU *Curs *

Transport Menjador

Dades de l'alumne/s sol·licitants/s (En cas de més d'un germà peticionari, si aquest estudia al mateix centre, cal omplir totes les peticions en aquesta mateixa sol·licitud)

Centre educatiu Municipi

Nom Cognoms Codi IDALU *

Ajut sol·licitat Data naixement DNI/NIF/NIE/Passaport Nacionalitat Discapacitat

No Sí Grau:Transport Menjador

Nom

Ajut sol·licitat Data naixement DNI/NIF/NIE/Passaport Nacionalitat Discapacitat

No Sí Grau:Transport Menjador

Sol.licitud d'ajuts per al menjador 
i/o per al transport escolar. 

Dades identificatives del sol·licitant (Mare, pare o tutor legal)

Nom Cognoms NIF (imprescindible) *

Parentiu Data naixement Estat civil Nacionalitat

Correu electrònic (imprescindible) *Telèfon mòbil (imprescindible) *

Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics: Sí No

Nom Cognoms NIF (imprescindible) *

Parentiu Data naixement Estat civil Nacionalitat

Altres sustentadors principals (Mare, pare o tutor legal)

Nom Cognoms NIF (imprescindible) *

Parentiu Data naixement Estat civil Nacionalitat

Nom Cognoms NIF (imprescindible) *

Parentiu Data naixement Estat civil Nacionalitat

Altres membres de la unitat familiar

Adreça (si és urbanització, incloure el número de bústia) CP i població

SíResideix a més de 3 km del centre educatiu No

Curs *

Cognoms Codi IDALU *Curs *

Les dades marcades amb (*) son obligatòries



Consell Comarcal de la Selva . Passeig de Sant Salvador, 25-27 . 17430 Santa Coloma de Farners . Tel: 972 84 21 61 . Fax: 972 84 08 04 . educacio@selva.cat . educacio.selva.cat

de de ,

Declaració dels sotasignats

- Acceptem les bases de la convocatòria per a les quals se sol·licita l’ajut. 
- Som coneixedors que la inexactitud de les dades facilitades dóna lloc a la denegació o revocació de l’ajut o ajuts. 
- El sol·licitant de l’ajut de menjador accepta que en cas de ser-ne beneficiari, l’import de la beca s’aboni a l’ens gestor del servei de menjador escolar 

que ho repercutirà en les famílies.

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica (ES) 3/2018 de 5 de desembre 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: 

 
Responsable del tractament: Consell Comarcal de la Selva 
Finalitat:     Registre de persones que sol·liciten beques de menjador o de transport escolar o d'ajuda a l'estudi o d'accés 

   als seveis, i de la gestió, control i fiscalització d'aquestes. 
Legitimació:    Compliment d'una obligació legal i d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics 

   conferits al responsable del tractament. 
Termini conservació:   Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir  

   i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament  
   de les dades. 

Destinataris:   Altres Administracions Públiques en l'àmbit local, autonòmic o estatal. 
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació i  

   portabilitat de dades del tractament adreçant-se Consell Comarcal de la Selva. 
 
Trobareu més informació a l'adreça https://www.selva.cat/protecciodedades

Informació bàsica de protecció de dades

Lloc i data:

Signatures dels membres majors de 18 anys de la unitat familiar:

Trobareu més informació a https://educacio.selva.cat

Nom Cognoms NIF (imprescindible) *

Parentiu Data naixement Estat civil Nacionalitat

Nom Cognoms NIF (imprescindible) *

Parentiu Data naixement Estat civil Nacionalitat

Altres membres de la unitat familiar (Continuació)

Les dades marcades amb (*) son obligatòries
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Nom
Ajut sol·licitat
Data naixement
DNI/NIF/NIE/Passaport
Nacionalitat
Discapacitat
Grau:
Cognoms
Codi IDALU *
Curs *
Dades de l'alumne/s sol·licitants/s (En cas de més d'un germà peticionari, si aquest estudia al mateix centre, cal omplir totes les peticions en aquesta mateixa sol·licitud)
Centre educatiu	
Municipi
Nom
Cognoms
Codi IDALU *
Ajut sol·licitat
Data naixement
DNI/NIF/NIE/Passaport
Nacionalitat
Discapacitat
Grau:
Nom
Ajut sol·licitat
Data naixement
DNI/NIF/NIE/Passaport
Nacionalitat
Discapacitat
Grau:
Sol.licitud d'ajuts per al menjador
i/o per al transport escolar. 
Dades identificatives del sol·licitant (Mare, pare o tutor legal)
Nom
Cognoms
NIF (imprescindible) *
Parentiu
Data naixement
Estat civil
Nacionalitat
Correu electrònic (imprescindible) *
Telèfon mòbil (imprescindible) *
Sempre que sigui possible, vull rebre notificacions per mitjans electrònics:
Nom
Cognoms
NIF (imprescindible) *
Parentiu
Data naixement
Estat civil
Nacionalitat
Altres sustentadors principals (Mare, pare o tutor legal)
Nom
Cognoms
NIF (imprescindible) *
Parentiu
Data naixement
Estat civil
Nacionalitat
Nom
Cognoms
NIF (imprescindible) *
Parentiu
Data naixement
Estat civil
Nacionalitat
Altres membres de la unitat familiar
Adreça (si és urbanització, incloure el número de bústia)
CP i població
Resideix a més de 3 km del centre educatiu
Curs *
Cognoms
Codi IDALU *
Curs *
Les dades marcades amb (*) son obligatòries
Declaració dels sotasignats
- Acceptem les bases de la convocatòria per a les quals se sol·licita l’ajut.
- Som coneixedors que la inexactitud de les dades facilitades dóna lloc a la denegació o revocació de l’ajut o ajuts.
- El sol·licitant de l’ajut de menjador accepta que en cas de ser-ne beneficiari, l’import de la beca s’aboni a l’ens gestor del servei de menjador escolar que ho repercutirà en les famílies.
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica (ES) 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:
Responsable del tractament:         Consell Comarcal de la SelvaFinalitat:                                     Registre de persones que sol·liciten beques de menjador o de transport escolar o d'ajuda a l'estudi o d'accés
                           als seveis, i de la gestió, control i fiscalització d'aquestes.Legitimació:                            Compliment d'una obligació legal i d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
                           conferits al responsable del tractament.Termini conservació:                   Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recollir 
                           i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament          
                           de les dades.Destinataris:                           Altres Administracions Públiques en l'àmbit local, autonòmic o estatal.Drets de les persones interessades:         Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació i          
                           portabilitat de dades del tractament adreçant-se Consell Comarcal de la Selva.
Trobareu més informació a l'adreça https://www.selva.cat/protecciodedades
Informació bàsica de protecció de dades
Lloc i data:
Signatures dels membres majors de 18 anys de la unitat familiar:
Trobareu més informació a https://educacio.selva.cat
Nom
Cognoms
NIF (imprescindible) *
Parentiu
Data naixement
Estat civil
Nacionalitat
Nom
Cognoms
NIF (imprescindible) *
Parentiu
Data naixement
Estat civil
Nacionalitat
Altres membres de la unitat familiar (Continuació)
Les dades marcades amb (*) son obligatòries
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