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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”

ÁREA DE BENESTAR COMUNITARIO
CONCELLARÍA DE XUVENTUDE E PARTICIPACIÓN CIDADÁ

CURSOS DE INICIACIÓN E PERFECCIONAMENTO Á INFORMÁTICA
EDICIÓN: OUTUBRO 2018
AS PRAZAS SERÁN ASIGNADAS EN PRIMEIRO LUGAR AO ALUMNADO DA EDICIÓN ANTERIOR PARA QUE
POIDA COMPLETAR A FORMACIÓN, EXCEPTO O DE REDES SOCIAIS.
NOME E APELIDOS
DATA DE NACEMENTO
DNI
ENDEREZO
LOCALIDADE
TELÉFONO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

CURSO QUE SOLICITA (Marcar cunha X)

NIVEL
PERFECCIONAMENTO 1
PERFECCIONAMENTO 1
PERFECCIONAMENTO 2
PERFECCIONAMENTO 2
REDES SOCIAIS

DÍA

UBICACIÓN

HORARIO

LUNS E MÉRCORES

CENTRO DE MAIORES A
BAIUCA

12:00-13:30

LUNS E MARTES

CENTRO SOCIAL DE
FREÁN

20:00-21:30

LUNS E MÉRCORES

CENTRO DE MAIORES A
BAIUCA

10:30-12:00

LUNS E MÉRCORES

CENTRO DE MAIORES A
BAIUCA

16:00-17:30

LUNS E MÉRCORES

CENTRO DE MAIORES A
BAIUCA

17:30-19:00

NIVEL

Condicións: preferentemente empadroadao e non ter realizado o curso anteriormente. Todas as inscricións que non
cumplan estes requisitos serán anuladas previo sorteo.

Arteixo,……….. de …………………. de 2018

Asdo……………………………….

XUVENTUDE E PARTICIPACIÓN CIDADÁ
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De conformidade co disposto no artigo 5.1. da LOPD 15/1999 do 13 de decembro, os datos persoais facilitados serán incorporados a un ficheiro de
titularidade pública, do que é responsable o Concello de Arteixo, coa finalidade de aplicalos ás actividades relacionadas coas súas competencias
segundo se especifica no Regulamento municipal de protección de datos de carácter persoal. En relación cos seus datos persoais, poderá exercer os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na LOPD 15/199 e no RD 1720/2007, dirixíndose ao Concello de Arteixo
(Praza Alcalde Ramón Dopico – 15142 – Arteixo – A Coruña)
Os datos facilitados poderán ser comunicados a terceiros dentro dos fins directamente relacionados que poden ser consultados na disposición de
creación do Ficheiro.

A) INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle que de
o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE ARTEIXO, con dirección PRAZA
ALCALDE RAMÓN DOPICO, Nº 1, 15142 ARTEIXO ( A CORUÑA).
1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: os datos serán utilizados para facerlle partícipe da actividade
promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada da mesma.
O feito de que non nos facilite parte a información solicitada poderá suponer a imposibilidade de prestarlle
o servizo que quere contratar con CONCELLO DE ARTEIXO.
USO DE FOTOGRAFÍAS: co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello, gustaríanos que
nos autorizase para utilizar as súas fotografías no son o Facebook, Instagram, páxina web
www.arteixo.org. Por favor, marque a casa que se axuste aos permisos que quere darnos:
Si, dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das redes sociais e
páxina web mencionadas.
Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das redes sociais
e páxina web mencionadas.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión dos
mesmos e durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións administrativas.
2.- LEXITIMACIÓN: este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga
coa firma da presente circular.
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: CONCELLO DE ARTEIXO cederá os seus datos de carácter persoal á
empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo para o que se
lle contratou.
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.
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 dunha copia
do seu DNI para acreditar a súa identidade.

Arteixo, a

de

de 2018

Asdo.____________________________________________
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