
CPR San José   36006675 

Princesa 1,  36002  Pontevedra 
www.cprsanjose.es 

Tlf. 986 861 990/650869147    Fax. 986 850 751  
cpr.sanjose.pontevedra@edu.xunta.es 

Sociedad Cooperativa Gallega de trabajo Asociado de Enseñanza San José. Pontevedra 

Pola presente Don/Dona __________________________________________________________________ 
Con DNI___________________________________________ como pai/nai/titor do alumno/a 
_______________________________________________________________ autorizo ao persoal do 
centro a que subministre a medicación abaixo sinalada, relevándolle de toda 
responsabilidade respecto aos efectos da súa aplicación. 

Medicamento Dose Frecuencia 

Pontevedra, a ________de ___________________ de _______ 

Asdo.___________________________________ 

S.C.L. DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSÉ é o Responsable do tratamento de conformidade co disposto 
no Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro 
(LOPDGDD). Pode solicitar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na secretaría 
do centro. Así mesmo, infórmaselle de que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,  
potabilidade e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a  
S. C. L. DE TRABALLO ASOCIADO SAN JOSÉ en Rúa Princesa 1,  C. P. 36002, Pontevedra. E-mail: 
colexiosanjose@hotmail.com e o de reclamación a www.aepd.es

SI consinte expresamente o tratamento de datos de saúde. Asemade, manifesta quedar informado del 
carácter voluntario do seu consentimento.

Nome e Apelidos do interesado:  
DNI:

En  , a        de  2.0 
Sinatura:

FRANCÉS Luns de 16:00 a 17:00h    (6º Ed. Primaria)

ACTÍVATE   Martes de 16:00 a 17:00h    (1º Ed. Primaria)

PINTURA Martes de 16:00 a 17:00h

PINTURA Martes de 17:00 a 18:00h

BAILE        Luns de 17:00 a 18:00h

LET’S TALK Mércores de 17:00 a 18:00h

ARTS CRAFTS Xoves de 16:00 a 17:00h

INFORMÁTICA Xoves de 17:00 a 18:00h

SOLICITUDE DE INSCRIPCIÓN NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

NOME E APELIDOS

CURSO

ACTIVIDADES 

As actividades terán un custe anual de 80 euros, comenzarán no mes de outubro e finalizarán en maio. 
O alumnado inscrito comprometarase a asistir regularmente co material necesario.

Nº de conta ES 

Forma de pago MENSUAL        ANUAL        

OBSERVACIÓNS DE SAÚDE 
RELACIONADAS COA 

ACTIVIDADE

S.C.L. DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSÉ é o Responsable do tratamento dos datos personais do interesado e lle informa de que estos datos se tratarán de conformidade co disposto 
no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro (LOPDGDD) polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fins e lexitimación do tratamento:
Para a execución dun contrato e precontrato do que forme parte o interesado (art. 6.1.b GDPR) na xestión das actividades e a súa xestión de cobro e para o cumprimento das nosas 
obligacións legais (art. 6.1.c GDPR) na facturación e contabilización dos mesmos.
Criterios de conservación dos datos: 
Conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou mentras existan prescripcións legais que dictaminen a súa custodia e cando xa non sexa 
necesario, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrucción total dos mesmos
Comunicación dos datos:
Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obligación legal.
Dereitos que asisten ó interesado:
- Dereito a retirar o consentemento en calquera momento.
- Dereito de aceso, retificación, portabilidade e supresión dos seus datos e de limitación ou oposición ó seu tratamento.
- Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
S. C. L. DE TRABALLO ASOCIADO SAN JOSÉ en Rúa Princesa 1, C. P. 36002, Pontevedra. E-mail: colexiosanjose@hotmail.com

DATA Pontevedra,         de                              de 2022

NOME E FIRMA DO PAI/NAI OU 
TITOR LEGAL
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