
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

a Alimentación Saludable Gallega, a fotografiar ou filmar ao meu 
fillo/a durante o desenvolvemento das ac�vidades realizadas no 
servizo de comedor escolar, co obxecto de incorporar as devanditas 
imaxes na memoria do servizo, así como para a publicación destas 
nos medios des�nados a promoción de devandito servizo. 
(L.O. 15/1999, de 13 de decembro de protección de datos de 
carácter persoal) 

AUTORIZO NON AUTORIZO FIRMA EXPRESA

As persoas que fago constar a con�nuación, para que poidan recoller 
o meu fillo/a a saída do comedor. Si outra persoa que non conste 
neste listado quixera recoller o meu fillo, non se lle entregará ata que 
eu sexa localizado e informado nos teléfonos anteriormente 
facilitados na ficha de inscripción. 

NAI: PAI: TITOR/A: 

Servizo municipal de

COMEDORES ESCOLARES 

AUTORIZO NON AUTORIZO FIRMA EXPRESANAI: PAI: TITOR/A: 

PARENTESCO: NOME E APELIDOS: DNI 

Autorizo a marchar só para a casa, baixo a miña responsabilidade, a par�r da hora:  
(Só a par�r de 4º de primaria. Se non se indica hora será o remate do servizo)  

1º QUENDA (7:30 horas) 

2º QUENDA (7:50 horas) 

3º QUENDA (8:15 horas) 

4º QUENDA (8:40 horas 
                        en adiante)

REXISTRO

OPCIÓN 
FIXO

só a 1ª vez por curso
Usuario fixo (setembro) 
               --> Antes do 31 de agosto. 
Usuario fixo (outro mes) 
               -->Antes do día 22 do mes anterior 
                    o que se queira incorporar

Usuarios que van sempre os mesmos días . 
(pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5 días)
Poñer un “X” nos días da semana que queira 
acudir e especificar o día de inicio

Usuarios que non poden planificar os días 
de uso.
Poñer un “X” na opción esporádica e 
NON Especificar día de inicio 
Contactar (mail ou teléf.) para indicar 
día/s de uso 

1
CUBRIR 
FICHA

Xantar 
3,96€ 

Madruga
 1,98€  

só a 1ª vez por curso
Usuario esporádico --> 7 días antes do 
día que queira comenzar

AVISOS

Soamente para indicar anulacións de días 
que non acuda, para deducir importe no 
recibo. Cómo máximo as 20:00 horas do día
lec�vo anterior a anulación.
Avisos posteriores non se deducirá importe

Para indicar asistencias adicionais ou 
anulacións de días que non acuda para 
deducir importe no recibo. Como máximo
as 20:00 horas do día lec�vo anterior a 
asistencia/anulación. Avisos posteriores 
nin se deducirá importe nin poderán facer
uso do servizo.

Pode recollela no propio comedor ou descargala da páxina web do Concello --> www.Lugo.gal
Para que a ficha estea correcta deberá encher a información de datos persoais, e firmar en tódolos sí�os 
Non serán válidas fichas que falten datos e/ou falten firmas.

Baixas ou modificacións nos días, deben comunicarse 
antes do día 22, facéndose efec�vas no mes seguinte.

RECIBO E
AXUDAS

Prezo mensual = Prezo día do servizo seleccionado * Nº de días contratado.
DESCONTARASE OS DÍAS DE NON UTILIZACIÓN SEMPRE QUE SE AVISARA EN PLAZO Cobrarase 
antes do día 10 do mes seguinte ao servizo 
Non poderán facer uso do servizo os usuarios con algún recibo pendente de pago

QUENDAS
COMIDA E
RECOLLIDA

Podería darse o caso que nalgúns centros escolares, incluídos no progama, se teña que implantar dúas quendas de 
comedor por mo�vos de capacidade e seguridade dos menores. De ser necesaria a adopción desta medida 
organiza�va, na primeira quenda comerán o alumnado de menor idade, mentras o resto realizarán ac�vidades 
lúdico-educa�vas.

Quendas de entrada madruga (Ceips con horario 9:00 a 14:00):  7:30   //  7:50  // 8.15 //  8:40
Quendas de entrada madruga (Ceips con horario 9:30 a 14:30):  7:30   //  7:50  // 8.15 //  8:45 // 9:10     
Quendas de recollida comedor: 3:15  //  3:45
5' arriba ou abaixo (Sempre será a mesma) en función da mellor organización das familias

A Concellería de Educación do Concello de Lugo, ten o pracer de saudalos e informarlles que a empresa Alimentación 
Saludable Gallega será a responsable do servizo de comedor no seu centro

INSTRUCCIÓNS PARA O PROCESO DE ALTA E PROCEDEMENTO DO 

COMEDOR ESCOLAR, CURSO 19-20

2a
ESPORADICO

2b OPCIÓN

Xantar 
4,95€ 

Madruga 
1,98€  

(Na opción de madruga hai a posibilidade de 
almorzar ou vir almorzado. Non modifica o prezo)

(Na opción de madruga hai a posibilidade de 
almorzar ou vir almorzado. Non modifica o prezo)

3a
REXISTRO

3b

4a

MAIL PARA AVISOS : comedoreslugo@alimentacionsaludablegallega.com
TELF: 630 363 844 (de luns a xoves de 09:30 h a 14.00 h. e de 15.00 h a 18.00 h, os venres e no verán (do 01/07 ao 31/08) só en horario de mañá.  

En ningún caso se atenderán SMS, nin avisos a través dos monitores.

AVISOS
4b

5

Aquelas familias con escasos recursos poderán dirixirse aos servizos sociais municipais aos efectos de valoración e 
tramitación, de se-lo caso, das correspondentes axudas de emerxencia social que permitan o pagamento do comedor. 
Alimentación Saludable Gallega, S.L. non ten ningunha competencia na asignación e/ou obtención de becas. 

6

Modificación de esporádico a fixo, debe comunicalo
antes do día 22, facéndose efec�vas no mes seguinte.

USUARIOS FIXOS USUARIOS ESPORÁDICOS

(15:15 horas)

(15:45-16:00 horas)

(Almorzo soamente ata a 3ª quenda ) 



DATOS DO ALUMNO:

NOME E APELIDOS: 

CURSO: INFANTIL: PRIMARIA: 4º 5º 6º 1º 2º 3º DATA DE NACEMENTO: 

DIRECCIÓN COMPLETA: 

LOCALIDADE: CP: 

DATOS DO TITOR 1: PARENTESCO CO ALUMNO: 

NAI: PAI: 

No caso que o �tular non seña nin a nai nin o pai, por favor, especifique nome completo e DNI.    

DETALLE DO SERVIZO SOLICITADO:

1.- XANTAR DATA DE COMEZO: Opción 
FIXO/A

Opción 
ESPORAD.

DATA DE COMEZO: Opción 
FIXO/A

Opción 
ESPORAD.2.- MADRUGA 

ALERXIAS / INTOLERANCIAS

NON SI Alimentos:  

(Deberá aportar informe médico actualizado. Se non se aporta informe ofrecerase menú basal)  

DATOS DO PAGADOR DO SERVIZO:
IBAN ENTIDADE SUCURSAL D.C. Nº CONTA TITULAR/ES

FIRMA DO TITULAR  --->

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

4º 5º 6º 

LU MA ME XO VE 

LU MA ME XO VE 

NAI: PAI: TITOR/A: 

NOME E APELIDOS: 

DNI: T. MÓBIL: TLF 2: 

DIRECCIÓN COMPLETA: (Non fai falla encher si é a mesma ca do alumno)  

LOCALIDADE: CP: 

e-MAIL: 

DATOS DO TITOR 2: PARENTESCO CO ALUMNO: NAI: PAI: TITOR/A: 

NOME E APELIDOS: 

DNI: T. MÓBIL: TLF 2: 

LOCALIDADE: CP: 

e-MAIL: 

DNI: 

NOME E APELIDOS: 

FIRMA EXPRESANAI: PAI: DNI: 

Servizo municipal de

COMEDORES ESCOLARES 

PROTECCIÓN DOS DATOS: ALIMENTACION SALUDABLE está comprome�da coa seguridade da información e definiu polí�cas de seguridade 
e procedementos para garan�r a confidencialidade dos teus datos. 

En par�cular, podes solicitar o acceso aos datos persoais, solicitar a rec�ficación de calquera dato inexacto, solicitar a supresión dos teus 
datos persoais, solicitar a limitación do tratamento, así como solicitar a portabilidad dos mesmos, sempre nos termos previstos na lexislación 
vixente. 
Así mesmo, cando a base xurídica para o tratamento sexa o interese lexí�mo de ALIMENTACION SALUDABLE, poderás exercer o teu dereito 
de oposición ao tratamento dos datos persoais. 
Tamén te informamos da opción de presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, en caso de considerar que 
se cometeu unha infracción respecto ao tratamento dos teus datos persoais.

FINALIDADE: Xes�onar todos os aspectos da prestación do servizo contratada, incluíndo a organización do servizo e a xes�ón administra�va 
do mesmo. A base xurídica para os devanditos tratamentos de datos é a execución do servizo contratado.

Levados a cabo por ALIMENTACIÓN SALUDABLE GALLEGA SLU con CIF B-27831783 (en diante, ALIMENTACION SALUDABLE), na súa condición 
de Responsable de Tratamento dos mesmos.

Acepto o tratamento de datos persoais nos termos citados
 

DEREITOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS En calquera momento, podes exercer os teus dereitos dirixíndote ao Delegado de 
Protección de Datos, na dirección electrónica indicada. 

TEMPO DE CONSERVACIÓN: Os teus datos serán conservados durante o período de prestación dos servizos e, unha vez finalizada, 
conservaranse, debidamente bloqueados, durante todo o tempo en que resulte necesaria a súa conservación para atender aos 
requirimentos legais aplicables. Devandito prazo de conservación determinarase en base á lexislación aplicable en cada momento.

Así mesmo, os teus datos poderán ser tratados coa finalidade de remi�rche, por calquera medio incluíndo o electrónico, información sobre 
os servizos prestados por ALIMENTACION SALUDABLE. A base xurídica do devandito tratamento é o interese lexí�mo de ALIMENTACION 
SALUDABLE de manter informados os seus usuarios sobre os seus servizos.
Podes opoñerte, en calquera momento, ao tratamento dos teus datos para o envío de comunicacións sobre servizos de ALIMENTACION 
SALUDABLE mediante correo electrónico dirixido a lopd@alimentacionsaludablegallega.com 

COMUNICACIÓN DE DATOS A TERCEIROS: Os teus datos poderán ser comunicados a terceiros cando sexa necesario para o correcto 
desenvolvemento e control dos servizos (por exemplo, a en�dades bancarias) ou cando unha lei así o requira. A base xurídica para as 
devanditas cesións é a existencia da relación mercan�l, así como o cumprimento das posibles obrigacións legais derivadas da mesma. 

É o noso obxec�vo tratar os teus datos con total transparencia e achegando sempre as maiores garan�as de confidencialidade e seguridade. 
ALIMENTACION SALUDABLE designou un Delegado de Protección de Datos, ao cal podes dirixirte en calquera momento para consultar 
calquera dúbida sobre o tratamento dos datos persoais mediante correo electrónico a lopd@alimentacionsaludablegallega.com 

Podemos contratar a terceiros determinados servizos que poden supoñer o acceso e/ou tratamento de datos persoais, pero, en todo caso, 
esíxese que os terceiros cumpran coa lexislación vixente e coas nosas polí�cas de seguridade, debendo garan�r o uso da información 
conforme ás instrucións de ALIMENTACION SALUDABLE e debendo implantar as medidas técnicas e organiza�vas apropiadas para garan�r a 
confidencialidade da información.

TRATAMENTO DE DATOS DE SAÚDE: No caso de que o teu fillo/a ou tutelado/a teña algunha alerxia ou intolerancia é imprescindible que nolo 
comuniques de maneira que podamos garan�r que recibe a atención necesaria. Os datos serán u�lizados unicamente coa finalidade de 
adecuar os servizos á súa condición e serán eliminados unha vez finalizado o servizo contratado. 

En Lugo, a           de                                                de 2019

DIRECCIÓN COMPLETA: (Non fai falla encher si é a mesma ca do alumno)  
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