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Benvolgudes famílies 
 
L’AMPA i Campos Estela, amb la voluntat d’ajudar-vos en el vostre dia a dia i de facilitar 
la vostra conciliació laboral i familiar, hem acordat organitzar el servei d’acollida matinal 
per atendre els infants que ho necessitin. 
 
Aquest servei començarà el 12 de setembre, i serà de 8.00 a 8.30 h del matí.  
 
Per tal de fer-lo viable, requerim un mínim de 15 usuaris diaris, és per això que us 
adjuntem el full d’inscripció que podeu retornar via bústia de l’ampa o via correu 
electrònic a menjador.torredelallebre@camposestela.com. 
Començarem el servei el dia 12 de setembre, i, en cas que no fos viable ens posarem en 
contacte amb vosaltres al correu electrònic que ens deixeu. 
 
Molt agraïts per la vostra confiança, rebeu una salutació, i bon estiu!! 
 
Equip de Campos Estela 
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Full d´ inscripció de serveis 
Dades de l’alumne/a 

      
curs  cognom 1 cognom 2 nom 

 
    

adreça ciutat telèfon(1) telèfon(2) 
 

 
correu electrònic 

 
Cal assenyalar els serveis que desitja contractar: 

Servei acollida Preus Condicions  
 Usuari fixe acollida 8-8.30 

h 
26.00 €/mensual El preu és el mateix tots els mesos de l’any 

 Usuari esporàdic acollida 3.50 €/dia Es comptabilitzaran els usos mensualment i 
es domiciliaran a final de mes 

 

En/Na  

Amb DNI  

Com a pare/mare o tutor de l’alumne, autoritza a Vallès de Serveis a escoles SL a 
carregar mensualment les quotes corresponents als serveis contractats en compte*: 
*els usuaris de menjador se’ls domiciliarà en el mateix compte  

 

                            

IBAN  entitat  oficina  DC  compte 
Campos Estela de Restauración SL, i les empreses col·laboradores Vallès de Serveis a Escoles SL i Tiberis Estela, SL 
els informem que; 
En compliment d'allò establert al Reglament referent al tractament de dades personals 2016/679 de Parlament 
Europeu, de 27 d’abril de 2016 (en endavant, "RGPD"), VALLES DE SERVEIS ESCOLES, S.L. (en endavant VALLES) us 
informa que les dades de caràcter personal que puguin ser facilitades en el marc de la relació que ens  vincula, 
seran incorporades a un fitxer del qual n'és responsable VALLÈS, amb la finalitat de dur a terme la gestió 
comptable, fiscal i administrativa derivada de la mencionada relació, gestionar la prestació dels serveis encomanats 
i eventualment, enviar-li informació sobre els serveis que considerem que poden ser del seu interès. 
Les dades seran tractades de forma adequada, clara, transparent, amb honestedat i rigor. 
Campos Estela garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, i que s’ha adoptat les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per la seguretat d’aquestes dades. 
Les dades personals seran tractades guardant-se les mesures de seguretat que garanteixin l’estricta 
confidencialitat de les mateixes. A aquests efectes, VALLES adoptarà els mecanismes necessaris per evitar la seva 
alteració, pèrdua,tractament, o accés no autoritzat. 
Vostè podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició al tractament de dades en els termes 
recollits en la legislació, dirigint-se al següent e-mail: lopd@camposestela.com.  

data: 
 
 
signatura pare/mare 

  
 
 
signatura cap monitors 

espai reservat per a comptabilitat 
 
rebut data:     revisat per 
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