
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
“Una manera de hacer Europa” 

 

 
 

MATRÍCULA E.I.M. DE ARTEIXO. CURSO 2021-22. 
 

DATOS PERSOAIS: TARIFA:   
 

NOME E APELIDOS ALUMNO/A:_   
GRUPO DE IDADE:  DATA NACEMENTO:   
ENDEREZO:        
NOME E APELIDOS PAI:        
NOME E APELIDOS NAI:        
DNI PAI: DNI NAI:       
TELÉFONOS DE CONTACTO: PAI  NAI      
OUTROS TELÉFONOS:         
DATOS ACADÉMICOS: HORARIO DO/A NENO/A:   DE  A      

 

SERVIZOS A REALIZAR: 
 

ALMORZO SI  NON  

XANTAR SI  NON  

MERENDA SI  NON  

 
  HORARIO ALMORZO: DENDE AS 7:30 ATA AS 8:45 
HORARIOS XANTAR: 1-2 ANOS ÁS 12:00. 2-3 ANOS ÁS 13.00. O alumnado que non coma na escola debe 
ser recollido pola familia antes de comezar o horario de xantar na súa correspondente idade. 
HORARIO DE MERENDAS TARDE: 1-2 ANOS ÁS 16:30. 2-3 ANOS ÁS 17:00. Os nenos que merenden 
deben estar no centro media hora antes do horario de merenda da súa correspondente idade. 

OUTROS DATOS DE INTERESE (ALERXIAS, INTOLERANCIAS, OBSERVACIÓNS 
MÉDICAS…): 

 
 
 

 
E para que así conste a todos os efectos asinamos  a presente 
 
 
Asdo. Don(pai(titor) Asdo. Dona(nai/titora)    

 
Arteixo de de . 
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SOLICITUDE DE ACEPTACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2021-22 
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE ARTEIXO 
NOME E APELIDOS DO NENO/A:___________________________________________ 

 

Eu con DNI   
como representante legal do neno arriba indicado sendo informado de que ao meu fillo se lle 
ofertou unha praza na Escola Infantil Municipal de Arteixo, acepto formalizar a matrícula na 
mesma achegando á escola a seguinte documentación: 

o Solicitude aceptación da matrícula  
o Impreso de domicialización bancaria  
o Impresos de matrícula 
o Certificado médico do/a menor 
o Catro fotografías tamaño carné do/a menor 
o Fotocopia do libro de vacinas do/a neno/a 
o Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a menor 
o Fotocopia DNI do pai/titor e DNI da na/titora i do/a neno/a 

 
NOTA: se finalizado o prazo para formalizar a matrícula esta non fose formalizada ou entregada toda a 
documentación sinalada, decaerá o dereito á praza obtida, tanto nos casos de reserva como nos de solicitude de 
novo ingreso. 
 
E para que así conste a todos os efectos asinamos  a presente 
 
Asdo. Don(pai/titor) Asdo.Dona(nai/titora)  ________________________ 

 

Arteixo de de . 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de 
Tratamento dos seus datos persoais é o CONCELLO DE ARTEIXO, con dirección PRAZA ALCALDE RAMON DOPICO, Nº 1-15142 
ARTEIXO (A CORUÑA). 
1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. 
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. 
PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, 
así como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. 
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude 
de prestación do servizo. 
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: CONCELLO DE ARTEIXO non cederá os seus datos de carácter persoal. 
4.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos 
seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. 
O CONCELLO DE ARTEIXO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa 
propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados duha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 
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CONSENTIMENTO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DOS MENORES PARA O TRATAMENTO DE DATOS 
 

Dacordo co establecido polo Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, procedemos a solicitar o seu 
consentimento expreso para lexitimar que os datos persoais do seu representado/a sexan incorporados aos ficheiros da 
entidade para ser tratados co único fin de prestar e xestionar os servizos solicitados de escola infantil e coidados infantís 
relacionados, polo que soamente se pedirán os datos persoais precisos para cumprir coa finalidade indicada. Non se 
cederán datos persoais a terceiros, salvo por obrigación legal ou para facilitar a prestación dos servizos solicitados e a 
xestión da entidade. 

 

Dacordo co indicado, 

Don  con NIF e domicilio 
en consinte de modo expreso na súa condición de pai/ 
titor legal do neno que os datos personais do seu representado/a sexan recollidos e tratados para poder cumprir coa 
finalidade indicada, así como para o envío de información sobre servizos prestados pola entidade que puidera ser do seu 
interés, e declara ter recibido a información básica sobre o tratamento de datos personais realizado pola entidade 
responsable do tratamento. 

 
Dona  con NIF  e 
domicilio   en consinte   de   modo   expreso   na   súa 
condición de nai/titora legal do neno que os datos personais do seu representado/a sexan recollidos e tratados para poder 
cumprir coa finalidade indicada, así como para o envío de información sobre servizos prestados pola entidade que puidera 
ser do seu interés, e declara ter recibido a información básica sobre o tratamento de datos personais realizado pola entidade 
responsable do tratamento. 

 
DATOS DO MENOR 

O alumno/a 

en   

 

con domicilio 

 
Facilitarase o   correspondente documento con información adicional sobre o tratamento de datos si este se solicitase, e os 
interesados poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de tratamento e 
portabilidade respecto dos datos personais recollidos e retirar en cualquera momento o seu consentimento para o 
tratamento dos mesmos, tal e como a normativa aplicable recoñece, dirixíndose a FUNDACION DE ESTUDIOS E ANALISES, 
responsable do tratamento dos datos, na dirección Rúa Amio, 114 - 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña) ou en 
info@fesan.org. 

 
Asdo. Don(pai/representante legal do menor)    

 
 

Asdo. Dona(nai/representante legal do menor)    
 

En , a de de . 
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       Estimadas familias: 
     Hoxe en día coidar da privacidade na comunicación é unha necesidade. Por 
iso, para manter un contacto eficaz e respectando as leis e regulacións de 
protección de datos, a partires de agora enviaremos tódalas nosas 
comunicacións a través de TokApp School. 
    Desta maneira, recibiredes toda a información habitual e os avisos 
importantes no voso móbil ao instante, asemade de responder ás mensaxes 
cando así o solicitemos. 
   Para facelo, debedes descargar a app de TokApp School.  
    
  Como? 
1-Entra na App Store ou Play Store 
2-Busca TokApp School e descargar. É de balde. 
3-Seguir os pasos para crear un usuario, usando o mesmo email ou teléfono 
que facilitades á escola 
4-Move a icona da aplicación á pantaia principal o móvil. 
5-Espera a recibir as mensaxes da escola. 
 
Para calquera dúbida ou consulta, o departamento de Soporte Técnico de 
TokApp estará dispoñible para axudar a través de soporte.TokApp.com 
 

   Un saúdo.  
O equipo educativo da EIM de Arteixo. 
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 AUTORIZACIÓN ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE ARTEIXO 
  
   
 

  En …………..……..a…../……/……… 
 
Dunha parte…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Con DNI nº………………………………………..Tlf…………………………………………………e-mail……………………………………………………… 

Asinado:…………………………………………………………………. 

 

e………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Con DNI nº………………………………………..Tlf…………………………………………………e-mail……………………………………………………… 

Asinado:…………………………………………………………………. 

 

AUTORIZAN Á ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE ARTEIXO ó envío de comunicados a través da plataforma 

TokApp School actuando como titor/a legal dos seguintes alumnos/as: 

1 (nome e apelidos)……………………………………………………………………………………………………………….. 

2 (nome e apelidos)………………………………………………………………………………………………………………. 

3 (nome e apelidos)………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INFORMACIÓN SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS 

(RGPD-Reglamento ue 2016/679 e LOPDGDD  3/2018 de 5 de decembro) 

RESPONSABLE ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE ARTEIXO 

FINALIDADE Utilización do servizo de comunicación e mensaxería instantánea TokApp  

LEXITIMACIÓN Consentimento do interesado/a (titor/a legal, pai ou nai do alumno/a) 

DESTINATARIOS Os datos non se cederán a terceiros. TokApp Online, S.L. actuará como Encargado do 
Tratamento para garantizar o correcto funcionamento do servizo 

CONSERVACIÓN Os datos personais ligados a TokApp  manteránse semrpe que non solicite a cancelación do 
servizo e/ou o neno/a remate a súa escolarización na EIM de Arteixo 

DEREITOS Está permitido o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación o 
tratamento, oposición e portabilidade. Tamén pode revogar o seu consentimento en 
calquera momento. Para facer isto, pode enviar un correo electrónico a dpo@TokApp.com 

 

 Máis información en https:// www.tokapp.com/ 

 


