SOL-LICITUD ACCÉS
APLICACIÓ INFORMÁTICA
Curs escolar
NOM DEL CENTRE

Nom i cognoms del tutor

DNI tutor
E-mail tutor

Nom i cognoms del alumne
Nom i cognoms del alumne
Curs alumne 1
Curs alumne 2
WEB SCOLAREST
http://iara.eurest.es/scolarest/web/
APP móvil: Google Play/App Store, buscar Scolarest Digital
Per accedir al web cal haver lliurat la sol·licitud signada al responsable de Scolarest del centre
Adjuntar fotocòpia del DNI juntament amb aquesta sol·licitud.

Firma del titular

De conformitat con el Reglament General de Protecció de Dades (RPGD), Vostè ens autoritza a utilitzar les dades aquí sol·licitades per gestionar la facturació dels serveis de menjador que prestem. Les seves
dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat, l’ús del mateix serà exclusiu per la finalitat esmentada anteriorment. Aquestes es recolliran mitjançant els mecanismes corresponents, les mateixes només
contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’usuari. Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat
necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les poguessin utilitzar per finalitats diferents per les que han estat sol·licitades a l’usuari. Les dades
de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedits, pel compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions de legítima cedent i del concessionari amb el
previ consentiment de l’interessat. Les seves dades seran tractades conforme a la política de tractament de dades de la companyia i una vegada deixem d’utilitzar les seves dades, aquestes seran eliminades
conforme a la política d’esborrat de dades.
Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, revocació, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals als fitxer de Eurest Catalunya mitjançant l’enviament de comunicació al “responsable del
fitxer de protecció de dades” al domicili social d’Eurest Colectividades situat a Pinar de San José, 98 CP 28054 Madrid. Aquesta comunicació també es podrà gestionar amb l’enviament d’un correu
electrònic a l’adreça: gdpr@compass-group.es

LLIURAR AL RESPONSABLE DE Scolarest DEL CENTRE EDUCATIU

