
FICHA INSCRICIÓN SERVIZOS COMPLEMENTARIOS CURSO 2018-2019 

D/Dª ____________________________________________________________________________________________________________________

Pai/nai do/a alumno/a _________________________________________________________________________________________________

Curso ______________________ 

Solicito a inscrición do meu/miña fillo/a no/s seguinte/s servizos complementarios para o curso 2018-2019: 

AUTOBÚS Nº ________  PARADA   _______________________________________________________ 

 setembro a xuño 

Alta autobús de 

outubro a maio 

AULA DE MADRUGADORES 

Con almorzo 

Alta a partires de 

Sen almorzo 

COMEDOR 

Fixos (de luns a venres)  Alta a partires de 

Sinatura da Nai ou representante legal  Sinatura do Pai ou representante legal 

Vigo, a _____ de __________________ de 20___

Infórmase as familias de que en caso de separación, divorcio ou ruptura de convivencia quedan obrigados a informar da situación ao Centro, achegando o convenio regulador 
e/ou a sentenza xudicial. Así mesmo deberán de asinar ambos os dous cónxuxes. De non recibir ningunha información, o Centro actuará con normalidade. 

Segundo a normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o responsable do tratamento dos seus datos é COLEXIO APÓSTOL SANTIAGO (en 
adiante o Centro). Os seus datos serán tratados coa finalidade de xestionar a súa relación co centro nos servicios solicitados. O tratamento dos seus datos realizarase 
consonte ao cumprimento das obrigas legais que son aplicables ao Centro, a xestión dos servizos solicitados, e o seu consentimento. Non se cederán os seus datos a 
terceiros, agás abriga legal. Os seus dereitos de acceso, rectificación e supresión, así coma outros dereitos que ten recoñecidos en materia de protección de datos, pode 
exercitalos na dirección protecciondedatos@colegioapostol.com. Pode consultar a información adicional e polo miúdo sobre a nosa Política de Datos na Plataforma de 
xestión escolar no apartado de Política de Privacidade que poderá atopar na nosa páxina web: www.colegioapostol.com 
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