
   
                      

COMUNICACIÓ AL·LÈRGIES I/O INTOLERÀNCIES
                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Folch i Torres, 5-13 · 08241 Manresa · T. 93 872 69 88 · secretaria@joviat.cat
                                                                                  Muralla St. Francesc, 39 · 08241 Manresa · T. 93 875 41 78 · secretariaj2@joviat.cat

Les al lèrgies i intoleràncies són malalties individuals que fan que les persones al lèrgiques i/o intolerants· ·
puguin desenvolupar signes específics a l’entrar en contacte amb diferents substàncies que anomenem
al lèrgens, mentre la resta de població no experimenta cap resposta pel mateix contacte.·

En alguns casos, el fet de patir alguna d’aquestes malalties pot posar en risc la salut i el benestar de qui la
pateix i l’única manera de poder prevenir aquest fet és evitar el contacte de les persones afectades amb
l’al lergen  o  les  substàncies  no  tolerades.  Una  vegada  es  presenten  els  símptomes  de  determinades·
al lèrgies és molt important reaccionar de forma ràpida i correcta per poder evitar conseqüències greus.·

Per  poder  prevenir  aquests  casos  i  poder  actuar  correctament  en  cas  d’incidència,  els  preguem ens
transmetin la següent informació:

Comunicació d’al lèrgies i/o intoleràncies:·

Nom i cognoms de l’alumne/a.................................................................................................................................

del curs............................................................................................................. núm. matrícula..............................

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a (en cas de menors).....................................................

......................................................................................................... DNI.................................................................

Informo que:

No pateixo cap tipus d’al lèrgia ni intolerància·

Que sóc al lèrgic/a a les següents substàncies:........................................................................................·

 ................................................................................................................................................................................

Que sóc intolerant a les següents substàncies:.........................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

En cas de contacte amb l’al lergen, la simptomatologia que es produeix és la següent:................................·

 ................................................................................................................................................................................
      
                              Telèfon de contacte on avisar en cas de presentació dels símptomes: ..........................................................

                              Primeres actuacions en cas de presentació dels símptomes: .........................................................................

 ................................................................................................................................................................................

Adjunto certificat mèdic (obligatori en cas d’al lèrgies)·

Manresa, ........... / .............................................. / 20........

Signatura alumne/a o pare, mare o tutor/a legal (si es menor d’edat)

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals
i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel lació, portabilitat i oblit·  per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de
privacitat a https://www.joviat.com/politica-de-privacitat/

              www.joviat.cat   


