PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA CONCELLO DA PASTORIZA
Praza de Galicia, 4
982.33.22.04

SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA
Data de presentación_______________________
Nº de Solicitude ________________________

DATOS DA NAI/PAI, TITOR/A LEGAL
APELIDOS

NOME

DNI
APELIDOS

NOME

DNI
ENDEREZO FAMILIAR

LOCALIDADE

PROVINCIA

TELÉFONO

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (cubrir só se é distinta ao enderezo familiar)

SOLICITO, reserva de praza no punto de atención á infancia do Concello da Pastoriza, do meu fillo/a
DATOS DO NENO/A
APELIDOS

NOME

DATA DE NACEMENTO

Indicar horario para o que se solicita praza: mañá

tarde

mañá e tarde

De acordo co disposto no artigo 10 do Regulamento de Réxime Interno do Punto de
Atención á infancia do Concello da Pastoriza, xunto coa solicitude achegase a seguinte
documentación:
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Declaración xurada de non modificación da situación económica, laboral e familiar dos
membros da unidade familiar .
Outra documentación acreditativa para alegar algunha modificación na situación
económica ou familiar da unidade familiar. (indicar o tipo de documentos)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

A Pastoriza, a _____de________________de _____

Sra. Tenente de Alcalde Delegada de Área
En cumprimento da normativa legal vixente en materia de protección de datos (Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de
Carácter Persoal -LOPD- e RD 1720/2007, do 21 de decembro, informamos que os datos facilitados a través do formulario de solicitude de reserva de praza
no punto de atención á infancia ( PAI), serán incorporados a un ficheiro titularidade do CONCELLO DA PASTORIZA, coa finalidade de xestionar a posible
solicitude de reserva de praza. Os datos solicitados son estritamente necesarios para cumprir a finalidade salientada e os abaixo asinantes garanten que os
devanditos datos son veraces, responsabilizándose de comunicar, por escrito, ao centro calquera modificación destes ao obxecto de dispoñer de información
actualizada en todo momento.En caso de non adquirir praza, os datos destruiranse unha vez finalizado o proceso de admisión. Os interesados poderán
exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición recoñecidos na LOPD, dirixíndose o Rexistro Xeral do Concello, na dirección
CONCELLO DA PASTORIZA, PRAZA DE GALICIA, 1.- 27287.- PASTORIZA.- LUGO.

