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Recurs de reposició a la llista d’adjudicació definitiva de la convocatòria d’ajuts
individuals de menjador del curs 20 _ -20 _ .
Dades del centre educatiu
Nom de centre

Codi de centre

Dades de la persona sol·licitant (mare, pare, tutor/a legal)
NIF/NIE/passaport

Primer cognom

Segon cognom

Nom

Nom

Codi petició

Dades de l’alumnat beneficiari
Primer cognom

Segon cognom

1.
2.
3.
4.
5.

Motiu del recurs
(La persona interessada ha d’expressar les circumstàncies econòmiques, socials, etc., que puguin influir en la resolució)

Documentació que s’annexa

Localitat i data

,
Signatura de la persona interessada

A15-V01-1

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal, en compliment del Reglament General de Protecció de
Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016)
Responsable: Consorci d’Educació de Barcelona
Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és l’impuls i gestió de les convocatòries públiques d’ajuts, beques i subvencions a la comunitat educativa
competència del Consorci d’Educació de Barcelona (+info: http://www.edubcn.cat/ca/)
Legitimació: Missió d’interès públic, en compliment de les competències que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona
atribueix al Consorci d’Educació de Barcelona.
Destinataris: Li informem que les seves dades podran ser comunicades a l’entitat financera “La Caixa” a efectes de pagament. Tanmateix, la
presentació de la sol·licitud implica l’autorització al Consorci d'Educació de Barcelona a compartir, amb l’Institut Municipal de Serveis Social de
l’Ajuntament de Barcelona i amb el Departament d’Ensenyament, les dades que siguin precises per la gestió i resolució de la convocatòria, així com
per la prestació de serveis complementaris amb competència d’aquestes administracions.
Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant els formularis
electrònics que trobareu a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals.
Informació addicional: Podeu trobar més informació a http://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/proteccio_de_dades_personals.
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