
 

 

 

 

 

 

Dades del nen/a i família del Institut Mar de la Frau: 

Nom i cognoms:  _______________________________________________   

Data de naixement: _____________________   Curs escolar: ____________  

 

Persona de contacte: 

Nom del pare o mare: ___________________________________________  

Direcció:  ____________________________________________________  

CP:____________________   Municipi: _____________________________  

DNI:_____________________________     Telèfon de contacte: _________  

Mail: ________________________________________________________  

 

Al·lèrgies 
Mèdiques.  
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

Alimentàries. 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

Altres: 
 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 

Necessitats dietètiques: 

o Celíacs.                          Si          No     

o Intolerants a la lactosa. Si          No     

o _____________________________________________________ 

o _____________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Jo, ________________________________________________________, 

amb DNI ____________________, com representant del meu fill o filla menor 

d’edat ________________________________________________, 

autoritzo a Mediterrània Menjars el fet que capti, reprodueixi i comuniqui 

públicament la imatge personal en Facebook, la plana web de 

www.mediterraniamenjars.com, flickr o Picasa, captades en fotografies o vídeo, 

durant ___________________________________. 

 

Les dades personals que ens ha proporcionat passessin a formar part d'un fitxer 

del que és responsable l’empresa Mediterrània Menjars. El fitxer té com a única 

finalitat conservar l'autorització que ens ha atorgat. En qualsevol cas, sempre 

podrà dirigir-se a info@menjarsdelamediterrania.com o 

direccio@mediterraniamenjars.com o al nostre domicili al Carrer Cristòfol Colom 

n. 54 local 15, per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició. 



 

 

 

 

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, en vigor des del dia 14 de gener de 

2000, i en benefici dels seus propis drets fonamentals com a client de l’empresa, 

li comuniquem que les dades, que ha tingut l’amabilitat de facilitar-nos, han estat 

tractades i incorporades en un fitxer automatitzat, a fi de gestionar de forma 

adient la relació mercantil existent. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu 

del Responsable del Fitxer, Mediterrània Menjars. amb domicili al carrer 

Cristòfol Colom n. 54 local 15. 

 

Així mateix, posem al seu coneixement el dret que l’assisteix d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en 

l’esmentat fitxer en els termes establerts a la legislació vigent, mitjançant 

escrit dirigit al Responsable de Seguretat, en la direcció anteriorment citada.  

 

Transcorreguts 30 dies de la recepció del comunicat entendrem que de no oposar-s’hi,  

obtindrem la seva autorització per a la utilització de les dades de caràcter personal als 

efectes de poder enviar-los qualsevol tipus d’informació i publicitat relacionada amb 

productes i serveis de l’empresa, sempre amb els límits i garanties legalment establerts. 

Tot ell de conformitat amb l’establert en l’article 6 de la mencionada llei. 

 

Signatura 

 

Firmat:_____________________________________________________ 

 


