En cumprimento co previsto na LO 15/99 de Protección de datos de carácter persoal e o RD 1720/07, informámoslle que os datos recollidos polo Concello de Oroso, coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa, serán almacenados nos ficheiros correspondentes
titularidade do concello, os cales se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos. Así mesmo os datos serán cedidos a outras administracións ou empresas coa finalidade de xestionar o cobro de impostos, prestar servizos municipais, ou outras actividades
relacionadas co normal funcionamento do concello. Vostede poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais enviando ao concello unha carta debidamente asinada onde consten claramente os datos de contacto á cal deberá
xuntarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

INSTRUCCIÓNS PARA PRESENTAR AS
SOLICITUDES DO SERVIZO DE
COMEDOR

1. CUMPRIMENTAR COMPLETAMENTE CON TODOS OS DATOS DA
SOLICITUDE DA MATRÍCULA QUE SE ANEXA (AS CATRO
FOLLAS)
2. FACER O PAGO DA MATRÍCULA DE 20€ POR ALUMNO/A POR
CURSO ESCOLAR
a. Pasos a seguir.
i. Acceder a paxina web do concello.
https://www.concellooroso.com/inicio.php

ii. Premer opción tributos

iii. Seleccionar prezos publicos por prestación de comedor
escolar
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iv. Cumprimentar cos datos requiridos

DATOS DA
PERSOA
PROXENITORA
NOME DO
NENO/A QUE
VAI A ASISTIR
AO SERVIXO

v. Realizar o pago
A forma de pago ten tres modalidades:
Efectivo: xera un documento pdf que hai que
levar ao banco para pagar a taxa dos 20€
Tarxeta de crédito ou débito: pago directo
dende a tarxeta de crédito ou débito
Adeudo en conta: pago dende unha conta
bancaria

vi. Xerar autoliquidación
Importante. Hai que entregar este xustificante coa
solicitude da matrícula.
3. ENTREGAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN NO REXISTRO DO
CONCELLO OU POLA SEDE ELECTRÓNICA
- Ficha de SOLICITUDE DE MATRICULA
- Xustificante de pago taxa da matrícula correspondente a este curso 2020/2021
- Tarxeta sanitaria do/a menor(presentar en rexistro para o seu escaneo)
- Certificado ou informe médico se o usuario/a presenta algún tipo de enfermidade, intolerancia
ou alerxia a ter en conta pola empresa encargada da xestión do servizo
- Título de familia numerosa ou documentación acreditativa de ser o caso
- DNI de persoa proxenitora e das persoas autorizadas ( (presentar en rexistro para o seu
escaneo)

Se teñen alguna dúbida poden ponerse en contacto no teléfono de servizos sociais
981688950 ou no email. mariajose.mosquera@oroso.es
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