
SOL.LICITUD DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR  

CEIP S’OLIVERA (Omplir en majúscules) 

  

Catering S´Olivera SLL, Calle Pintores Puget, nº18 4º 1ª, Santa Eulalia del Río, 

07840. B-57379646. Teléfono: 647885093,  Email: info@cateringsolivera.com 

 

 

1. INFORMACIÓ DEL ALUMNE/A: 

 

Nom del Alumne/a:      *Curs i Classe: 

 

Dietes especials: NO              SI              Quines: 
En cas d`al·lèrgies alimentàries e intoleràncies que es necessiti un menú adequat a aquestes, el 

centre ha d’ estar-ne assabentat mitjançant una fotocòpia del justificant del metge (celíacs, dieta 
laxant, al·lèrgia a l’ou..) 

Menús especials per creences religioses (informació directa al centre). 

 

MARCAR AMB UNA CREU LA CASELLA CORRESPONENT 

 

Usuari fixa de dilluns a divendres: 6 € (inclou dinar i servei de monitor 2h) 

 

Usuari fixa 4 dies a la setmana: 6 € (inclou dinar i servei de monitor 2h) 

 

Usuari esporàdic, 3 o menys dies a la setmana: 6,50€ (inclou dinar i servei de 

monitor 2h) 

 

 

2. INFORMACIÓ DEL TITULAR DE LA COMPTE BANCÀRIA: 

 

Nom del titular:     DNI Titular:    

  

Telèfon de contacte: 

 

 Si vol utilitzar les mateixes dades del curs passat. Marqui aquesta casella. Si 

no és obligatori complimentar totes les dades i les dades que hagin canviat.  
          

Adreça física:         

                                                          

Adreça Correu electrònic: 

 

Us interessa rebre informació per correu electrònic:  SI               NO 

 

 

IBAN            Entitat               Oficina       D.C.          Número de compte 

 

 

 

Per la present, autoritzo a la societat Catering S'Olivera SLL a remetre en gestió de 

cobrament dels rebuts corresponents al servei prestat i seguint la normativa de pagament 

que s'annexa amb aquest document. 

 

 

Signatura a la pàgina següent 

 

 

 



SOL.LICITUD DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR  

CEIP S’OLIVERA (Omplir en majúscules) 

  

Catering S´Olivera SLL, Calle Pintores Puget, nº18 4º 1ª, Santa Eulalia del Río, 

07840. B-57379646. Teléfono: 647885093,  Email: info@cateringsolivera.com 

 

 

3. AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DELS INFANTS: 
 
 

Persona autoritzada 1:                                                              NºTelèfon: 

Persona autoritzada 2:                                                        NºTelèfon: 

Fa alguna extraescolar després del menjador:                SI                 NO 

Pot sortir sol del centre, sota la seva responsabilitat (Alumnes de 5è i 6è): 

                                                                               SI                 NO 
 

*Aquesta autorització serà vàlida pels divendres, i els mesos de Setembre i Juny. 
 
L’acceptació d’aquest document es vàlid per l’aplicació de la llei 16/2009 de serveis de pagament i son enviats a 
nostres entitats financeres amb ela finalitat de poder domiciliar els rebuts que es generen de les relacions comercials 
entre el Catering S´Olivera amb CIF: B-57379646 i els seus clients. Mitjançant aquesta autorització, a més 
d’autoritzar a Catering S´Olivera SLL a enviar les ordres de domiciliació també s’autoritza a l’entitat financera a 
deure els imports corresponents al seu compte.                    

 

Clàusula d’Informació en la Recollida de Dades – Menjador  General 

En compliment del  disposat en la llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal (LOPD), l’informem que les dades personals que ens proporcioni seran tractades e incorporades a fitxers la 
responsabilitat la qual correspon a CATERING S´OLIVERA, S.L.L., (en d’ara endavant, “el Responsable del 
Fitxer”), amb la finalitat de proporcionar els serveis per vostè sol·licitats i altres fins relacionats amb els mateixos. 
 
Amb la finalitat de poder-li proporcionar correctament els nostres serveis, i a causa de les característiques dels 

mateixos, es possible que sorgeixi la necessitat de tractar dades de salut, vostè consent amb la firma d’aquest 
document a dit tractament quan sigui necessari. 
Per a poder dur a terme la correcta gestió dels serveis sol·licitats és precís que les dades que faciliteu siguin correctes 
i veraços, i es comprometi a comunicar-nos qualsevol  modificació de les mateixes.  
En cas de que ens proporcioni dades de terceres persones, vostè es responsabilitza de haver obtingut el  seu 
consentiment, de que les dades seguin correctes i veraços i d’informar-li sobre els extrems recollit en aquest 
document. 
L’informem que los Responsables de los fitxers i qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan 

obligats a guardar el degut secret professional sobre els mateixos, així com que gaudeix vostè de la possibilitat 
d’exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb relació a aquestes dades i els 
fitxers que els continguin, per lo que podrà dirigir-se  a CATERING S´OLIVERA, S.L.L., sita en la calle Pintores 
Puget, Ed Mar A. número 18, 4º 1ª, 07840 de Santa Eulalia del Rio   aportant copia del document oficial que 
l’identifiqui. 

Data: ______ de __________________ de 20_____ 

Firma de los Representantes legales(*) (Menores 14 años) 
Firma Mayores 14 años 

Padre/Tutor legal del menor Madre/Tutora legal del menor 

Nombre: Nombre: Nombre: 

DNI: ____________________ DNI: ____________________ DNI: ____________________ 

 (*) Padres en régimen de separación o divorcio: Es necesaria y obligatoria la autorización de ambos padres 
siempre que los dos ostenten la patria potestad; en caso contrario deberán presentar la documentación pertinente 


