
Concellería de Participación

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES DA
AULA ABERTA DE FORMACIÓN CIDADÁ

DATOS DO/DA SOLICITANTE

DNI Nome Primeiro apelido Segundo apelido

Enderezo

Teléfono / Móbil Correo electrónico

ACTIVIDADES OFERTADAS
(Marque cunha X a actividade na que desexa inscribirse – Máximo 2 actividades)

Constitución dunha asociación. Xestións e trámites online coa Administración

Sistemas de videoconferencia

Uso de smartphone e alfabetización dixital

Ciberseguridade para persoas usuarias

Uso de redes sociais dirixido a familias

Uso de redes sociais dirixido a menores (máis de 10 anos)

PREFERENCIA DE HORARIO (Marque cunha X unha das dúas opcións)

Pola mañá Pola tarde

EDICIÓN (Marque cunha X unha das dúas opcións)

Zona urbana Zona rural

AUTORIZACIÓN DO/DA PAI/NAI/TUTOR LEGAL
(A cubrir soamente se o/a solicitante é menor de idade)

DNI Nome Primeiro apelido Segundo apelido

Teléfono / Móbil Correo electrónico

En calidade de pai/nai/tutor legal do/a
menor solicitante,   AUTORIZO  a que
participe nas actividades ofertadas na
Aula Aberta de Formación Cidadá

Sinatura:
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Concellería de Participación

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES DA
AULA ABERTA DE FORMACIÓN CIDADÁ

PROTECCIÓN DE DATOS

De  conformidade  co  establecido  no  Regulamento  (UE)  2016/679  do  Parlamento  Europeo  e  do
Consello do 27 de abril de 2016 e en cumprimento do previsto no artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018,
do  5  de  decembro,  de  Protección  de  Datos  Persoais  e  garantía  dos  dereitos  dixitais  (BOE  6
Decembro  2018),  infórmaselle  que  os  datos  persoais  obtidos  mediante  o  enchemento  deste
formulario e demais documentos que, no seu caso, achéguense co mesmo, serán incluídos, para o
seu tratamento, nun ficheiro do que é responsable o Concello de Ferrol.

A finalidade do citado ficheiro é a tramitación dos expedientes administrativos desta Administración
Pública,  sen  que  os  mesmos  sexan  cedidos  a  terceiros  alleos  ao  Concello  salvo  nos  supostos
previstos na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal (artigo 11.2, letra  b, da
mencionada Lei Orgánica).

O  tratamento  dos  referidos  datos  queda lexitimado  por  obrigación  legal  e  o  consentimento  das
persoas  interesadas.  A presentación  desta  declaración  supón  unha  clara  acción  afirmativa  en
relación ao tratamento dos seus datos persoais incorporados á mesma.

Poderá vostede exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do referido Regulamento (UE)
2016/679 (Acceso, rectificación,  supresión,  limitación e oposición),  dirixíndose ao responsable do
tratamento,   Poderá  exercer  os  seus  dereitos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  e  oposición
previstos na Lei mediante un escrito dirixido ó Concello de Ferrol, Praza de Armas, s/n 15402 Ferrol.

Ferrol, ____ de ______________ de ______

Asdo.: ___________________________________
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