AUTORITZACIÓ DE PRESA DE MEDICAMENTS

(acompanyada de la recepta o informe mèdic)
Nom nen/a.............................................................................................................
Telèfon per localitzar els pares..............................................................................
Prescripció (medicament)......................................................................................
Metge/pediatre que ho prescriu.............................................................................
Posologia........................../presa.
Hora de la presa......................hores.
en dejú.

abans de menjar.

durant el menjar.

després de menjar.

Durada del tractament................dies.
En /Na ......................................................................................pare/mare/tutor tutor amb
DNI/NIE......................................................................................
Demano i autoritzo al personal del Centre d’Educació Infantil Narcís Monturiol” perquè
Al meu fill/filla.................................................... li sigui administrat el medicament citat.
Data...................................................................................................................................
Signatura
Informació bàsica sobre protecció de dades:
D'acord amb el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, li informem que, PERE PALOMERA I VERGES , és responsable d'un
tractament de dades, amb la finalitat de prestar-li l'assistència mèdica sol·licitada i que la legitimació es basa en el consentiment de l'interessat. No estan previstes
cessions de dades a tercers, excepte obligació legal. Vostè té el dret d'accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional.
La procedència de les dades és del propi interessat o del seu representant legal. Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en Escola
Bressol Narcís Monturiol al carrer Pere III num 48/50 de Figueres (17600)
Nom i cognoms: ________________________________________________________________________________
Signatura:

Informació bàsica sobre protecció de dades:
D'acord amb el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, li informem que, PERE PALOMERA I VERGES , és responsable d'un
tractament de dades, amb la finalitat de prestar-li l'assistència mèdica sol·licitada i que la legitimació es basa en el consentiment de l'interessat. No estan previstes
cessions de dades a tercers, excepte obligació legal. Vostè té el dret d'accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional.
La procedència de les dades és del propi interessat o del seu representant legal. Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en Escola
Bressol Narcís Monturiol al carrer Pere III num 48/50 de Figueres (17600)
Nom i cognoms: ________________________________________________________________________________
Signatura:

