FICHA DE INSCRICIÓN NA AULA CEMIT DE VIMIANZO E NAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADE/S

VERÁN 2022
USOS DO DNIe

MECANOGRAFÍA
ROBÓTICA
OFIMÁTICA

DATOS DO ALUMNO/A
NOME

APELIDOS

TEL. FIXO

DNI

TEL. MÓBIL

DATA DE NACEMENTO

E-MAIL
ESTUDOS REALIZADOS
TEN ALGUNHA MINUSVALÍA?

SI

NON

ESTÁ EMPADROADO NO CONCELLO DE VIMIANZO?

SI

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

NOME

TEL. FIXO

APELIDOS

DNI

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

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.

Vimianzo,

de 2022

Firma do alumno/ a:

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

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

Tel. 981716001
Fax 981716650

correo@vimianzo.gal
www.vimianzo.gal

AUTORIZACIÓN MENOR – REXISTRO USUARIO CeMIT

D./Dna.

con NIF/NIE.

pai/nai/titor/a de

autoriza a recollida dos

datos persoais do/a menor para o rexistro como usuario da rede CeMIT.

En

,a

de

de

Asinado:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Xestionar as autorizacións de nais/pais e titores para a xestionar a alta como usuarios da Red
Finalidades do tratamento
CeMIT de menores de catorce anos.
Lexitimación para o tratamento Cumprimento dunha misión de interese público.
Destinatarios dos datos
Non se prevén cesións.
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
Exercicio de dereitos
presencialmente ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://xunta.gal/exercicio-dosdereitos
Contacto do Delegado/a de
Protección de Datos e
https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
Información adicional

Autorización para a captación e publicación de imaxes para menores de idade
NOME DA ACTIVIDADE:
Data:

Lugar de realización:

DNI:

Nome e apelidos do
menor:

Idade (anos):

Nome e apelidos da nai,
pai ou titor/a si é menor
de 14 anos

DNI/Pasaporte (pai/nai):

CLAÚSULA DE AUTORIZACIÓN:
DECLARO TER SIDO INFORMADO/A de que a participación nesta actividade poderá comportar a captación de imaxes,
fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc. (en diante, “imaxes”) do/a menor nas que interveña como participante na
actividade, e a súa publicación a través dos medios de difusión corporativos da Rede CeMIT, da Asociación SOMOS DIGITAL e
dos Aliados Dixitais do Plan de Inclusión Dixtal de Galicia que interveñan nesta actividade, así como páxinas web, redes sociais,
medios de comunicación ou informes/documentos derivados da actividade. Para autorizar a devandita captación e publicación de
imaxes, que se entenderá feita a título gratuíto e sen límite temporal, deberá marcar o recadro seguinte:
AUTORIZO a captación e publicación de imaxes.

NON autorizo a captación e publicación de imaxes.

A continuación inclúese a información básica sobre protección de datos persoais segundo o disposto polo Regulamento
(UE679/2016) xeral de protección de datos e pola Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia – Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Finalidades do tratamento

Darlle difusión a actividade indicada a través dos medios especificados con anterioridade

Lexitimación para o
tratamento

Cumprimento dunha misión realizada en interese público (Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; Decreto 252/2011, do 15 de
decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia ese aproban os seus
estatutos).
Consentimento outorgado polo/a interesado/a.

Destinatarios dos datos

Órganos da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia, a fin de dar difusión ás diferentes
iniciativas e programas da Amtega. As imaxes poderán ser publicadas, coa mesma finalidade, a través dos
medios detallados anteriormente. Entidades tecnolóxicascolaboradoras para posibilitar a execución da
actividade.

Exercicio dos dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos
ou retirar no seu caso, o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
No caso de menores que teñan cumprido 14 anos ou máis poderán exercitar estes dereitos por si mesmos.

Contacto delegado/a
protección de datos e
información adicional

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

E na proba de aceptación e conformidade asinan o presente documento en

Fdo: O/A menor
(só no caso de que teña cumpridos catorce anos)

a

de

de 20

Fdo: Nai, pai ou titor/a
(compre a súa sinatura no caso dos menores de catorce anos)

