
CURSOS DE INFORMÁTICA 
en Vimianzo:

- MECANOGRAFÍA
- IMPRESIÓN 3D
- GOOGLE DRIVE: textos e follas de cálculo

MECANOGRAFÍA

● Lugar:
● Mes:
● Hora:
● Días:

Aula CeMIT de Vimianzo (Casa da cultura)
xullo e agosto
10.00 - 11.00 h (grupo 1); 12.30 - 13.30 h (grupo 2) 
luns a venres

IMPRESIÓN 3D

● Lugar:
● Mes:
● Hora:
● Días

Aula CeMIT de Vimianzo (Casa da cultura) 
Xullo (grupo 1); Agosto (grupo 2)
11.15 - 12.15 h
luns e mércores

GOOGLE DRIVE: procesador de textos e follas de cálculo

● Lugar:
● Mes:
● Hora:
● Días

Aula CeMIT de Vimianzo (Casa da cultura) 
Xullo (grupo 1); Agosto (grupo 2)
11.15 - 12.15 h
martes, xoves e venres
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INSCRICIÓN: ata o 01/07/20 no departamento de Promoción Económica do Concello 
de Vimianzo (tel. 981 716 001)  ou en https://sede.vimianzo.gal

PREZO: gratis

PRAZAS: limitadas



FICHA DE INSCRICIÓN NA AULA CEMIT DE VIMIANZO E NAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADE/S VERÁN 2020

DATOS DO ALUMNO/A

NOME APELIDOS DNI

TEL. FIXO TEL. MÓBIL DATA DE NACEMENTO

E-MAIL

ESTUDOS REALIZADOS

TEN ALGUNHA MINUSVALÍA?

ESTÁ EMPADROADO NO CONCELLO DE VIMIANZO?

NOME APELIDOS DNI

TEL. FIXO TEL. MÓBIL E-MAIL

ENDEREZO

ENDEREZO NÚM. / PISO PARROQUIA

MUNICIPIO PROVINCIA CP

Praza do Concello, nº 6
15129 – Vimianzo (A Coruña)

Tel. 981716001
Fax 981716650

correo@vimianzo.gal
www.vimianzo.gal

MECANOGRAFÍA

IMPRESIÓN 3D
GOOGLE DRIVE: cálculos e textos

SI

SI

NON

NON

AUTORIZACIÓN DO PAI/ NAI/ TITOR/A LEGAL 
(cubrir para menores de idade) para  inscrición e de  participación nas  actividades da aula cemit de Vimianzo



Observacións:

1. O/A asinante declara ser certos os datos achegados. No caso de detectarse falsidade causará baixa automaticamente nas

actividades nas que estea inscrito.

2. De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/99, infórmase que os datos de carácter  persoal declarados,

pasarán a formar parte do arquivo denominado “Participantes das actividades do Servizo de Emprego e Desenvolvemento

Local” e que o responsable do seu tratamento será o Concello de Vimianzo. As finalidades e usos previstos dos mesmos serán

os seguintes: Xestión das actividades organizadas polo concello. Así mesmo, infórmase que se publicarán os listados dos

solicitantes (nome e apelidos) coa fin de coñecer as listas definitivas de admitidos nas diferentes actividades. Poderán exercer

os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, cando proceden diante do Sr. Alcalde do Concello de Vimianzo.

3. O departamento de Promoción Económica resérvase o dereito de efectuar as modificacións de instalacións, profesorado e

horarios que considere oportunas.

4. O/A alumnno/a, e no seu caso o titor/a fai constar que non padece ningunha enfermidade que o incapacite para a práctica da

actividade.

5. Así mesmo, o abaixo asinante da a súa conformidade para o uso de fotos coa fin de incorporalas  aos expedientes oportunos, e

a  elaboración  dunha  memoria  final,  ou  mesmamente  aparecer  na  páxina  web,  revistas  e  en  carteis  anunciadores  das

actividades. Calquera uso distinto do especificado está prohibido.

COVID-19

1. O/A asinante acepta as medidas de prevención e contención COVID-19 nas que se vai desenvolver a actividade.

2. O/A asinante declara que ningún dos participantes inscritos padecen síntoma algún de COVID-19 ou sospeita en referencia ao
mesmo. Así mesmo, coñecen e asumen voluntariamente o risco de contaxio da COVID-19 que supón a realización de calquera
actividade grupal.

3. O/A asinante acepta notificar de xeito inmediato á organización da actividade calquera problema de saúde vinculado ao COVID-
19 da que teña coñecemento durante o desenvolvemento da actividade.

Vimianzo,  de 2020

Firma do alumno/ a: Firma do pai/ nai/ titor/a legal que autoriza:

Praza do Concello, nº 6
15129 – Vimianzo (A Coruña)

Tel. 981716001
Fax 981716650

correo@vimianzo.gal
www.vimianzo.gal



Admisión do risco e exención de responsabilidade en relación co Coronavirus/COVID-19

O Coronavirus, COVID-19, foi declarado como pandemia mundial  pola Organización Mundial  da Saúde, é extremadamente
contaxioso, pode ser letal e o seu principal método de propagación é ao través do contacto de persoa a persoa. 

As autoridades sanitarias estableceron un abano de medidas que a título enunciativo e non limitativo inclúen o distanciamento
social, evitar as aglomeracións de persoas e o uso de medidas de prevención do contaxio tales como máscaras. 

A empresa ou empresas prestadoras do servizo e o Excmo. Concello de Vimianzo (en adiante os organizadores) adoptarán
para a organización desta actividade todas as medidas sanitarias de prevención que dispoñan como obrigatorias as autoridades
sanitarias, educativas e laborais. Porén, os organizadores infórmanlle que non poden garantir que vostede, os seus fillos ou as
súas familias non se infecten con COVID-19 como consecuencia do desenvolvemento da actividade. 

Poñemos no seu coñecemento que esta actividade podería aumentar o risco para os seus fillos e as súas familias de contraer
COVID-19. 

Ao prestar a súa aceptación a esta cláusula recoñece ter sido informado da natureza contaxiosa do COVID-19 e do incremento
do risco de contaxio que podería supoñer a asistencia do seu fillo ou filla a esta actividade, e asume voluntariamente o risco de
que os seus fillos e/ou fillas e as persoas que estean en contacto con eles poidan estar expostos e/ou infectados por COVID-19
e que esa exposición,  sexa directa  ou indirecta,  pode derivar  en lesións  e  danos  persoais  e enfermidades  que poderían
ocasionar incapacidades, mesmo permanentes ou a morte. 

Asemade, ao aceptar esta cláusula recoñece expresamente que o risco de estar exposto ou infectado por COVID-19 pode
resultar das accións, omisións e neglixencias propias e de outros, incluíndo, pero sen estar limitado, a empregados da empresa
ou empresas prestadoras do servizo, Empregados municipais, empregados de empresas auxiliares que presten servizos de
almorzo ou comedor, voluntarios, coordinadores e resto de participantes da actividade e as súas familias. 

Polo  exposto,  vostede  acepta  libre  e  voluntariamente  asumir  todos  os  riscos  antes  mencionados  e  asume  libre  e
voluntariamente a súa responsabilidade exclusiva por  calquera lesión aos seus fillos,  á  súa familia ou a vostede mesmo,
incluíndo, pero sin estar limitado as lesións persoais, discapacidade e morte, EXONERANDO EXPRESAMENTE á empresa ou
empresas prestadoras do servizo e ao Excmo. Concello de Vimianzo de calquera responsabilidade por enfermidade, dano,
perda, discapacidade, lesións ou morte, renunciando expresamente a calquera reclamación, Praza do Concello, nº 6 15129 –
Vimianzo (A Coruña) Tel. 981716001 Fax 981716650 correo@vimianzo.gal www.vimianzo.gal responsabilidade ou gastos de
calquera tipo, en que vostede ou a súa familia e/ou fillos puideran incorrer en relación coa asistencia dos seus fillos e fillas a
esta actividades. 

Asemade, no seu propio nome e no dos seus fillos e fillas comprométese a non demandar ou querelarse contra a empresa ou
empresas  prestadoras  do  servizo  e  ao  Excmo.  Concello  deVimianzo,  así  como  aos  seus  empregados,  axentes  e
representantes, renunciando expresamente a todas e cada unha das responsabilidades, accións, danos, costas ou gastos de
calquera tipo que xurdan de ou estean relacionados con esta actividade e declara entender e aceptar expresamente que esta
exención  inclúe  calquera  reclamación  baseada  nas  accións,  omisións  ou  neglixencias  dos  empregados,  axentes,
subcontratados e representantes dos organizadores, xa sexa que a infección por COVID-19 ocorra antes, durante ou despois da
participación nesta actividade. 

LIN, ENTENDO E ESTOU CONFORME CON ESTA CLÁUSULA, ACEPTANDO LIBRE, VOLUNTARIA E EXPRESAMENTE A
TOTALIDADE DO EXPOSTO NA MESMA. 

Vimianzo,  de 2020

Firma do pai/ nai/ titor/a legal que autoriza:

Asdo: 

Praza do Concello, nº 6
15129 – Vimianzo (A Coruña)

Tel. 981716001
Fax 981716650

correo@vimianzo.gal
www.vimianzo.gal



POLÍTICA DE PRIVACIDADE

D./Dna.  con NIF/NIE 

confirma  que  leu  e  aceptaa  as  condicccnns  sobre  ptroaecccnn  die  diaaos  ptersoacs  que  aquío  se

reflccaen.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) 

Finalidades do tratamento

Tramitar as solicitudes de alta como usuario da Red CeMIT, proporcionarlle o acceso aos 
recursos e xestionar os cursos e actividades organizados pola mesma, incluíndo tarefas como a
adaptación do posto, titorización, emisión de certificados acreditativos de aproveitamento e 
valoración das actividades polos alumnos e alumnas. 

Lexitimación para o tratamento Cumprimento dunha misión de interese público. 

Destinatarios dos datos
Terceiros colaboradores1 para a tramitación e emisión de certificados de asistencia, 
aproveitamento e acreditación das accións formativas.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar
outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente ou nos 
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo 
común, segundo se recolle en   https://www.xunta.gal/exercicio-de-d  e  reitos  

Contacto do Delegado/a de 
Protección de Datos e 
Información adicional

https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos     

En   , a    die    die  

Scnaaura dio/a usuarco/a: 

https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
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