
ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA O CURSO 2020/2021
Prégase devolver este formulario debidamente cuberto á titoría do alumno/a nos días seguinte á súa entrega.

Datos persoais do alumno/a
Apelidos Nome

Enderezo do domicilio Código postal e localidade Teléfono do domicilio

Número de irmá/ns Lugar que ocupa Lingua familiar □   galego   □ castelán   □   outra:       

Datos da familia
Apelidos do pai/nai/representante legal Nome

Teléfono móbil Teléfono do traballo Enderezo electrónico

Apelidos do pai/nai/representante legal Nome

Teléfono móbil Teléfono do traballo Enderezo electrónico

Teléfonos de contacto en caso de urxencia
Chamar primeiro a... Chamar en segundo lugar a... Chamar en terceiro lugar a...

Nome e parentesco Nome e parentesco Nome e parentesco

Número Número Número

Datos sobre conectividade

Posúe conexión a internet □   Si                                       □ Non 

Posúe ordenador ou tablet □   Si                                       □  Non 

Autorizacións
Eu, don/dona ____________________________________________________________________________, con DNI ________________________,
na miña condición de representante legal do alumno/a ____________________________________________________________________________,

**********

□ AUTORÍZOO/AUTORÍZOA
□ NON O AUTORIZO/NON A AUTORIZO
a participar en todas as ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS e SAÍDAS ESCOLARES organizadas polo colexio.

**********

□ AUTORIZO
□ NON AUTORIZO
ao CEIP Raquel Camacho da Coruña, dependente da Consellería de Cultura, Educación e O. U., ao TRATAMENTO DA IMAXE E VOZ do neno/a
en relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas polo centro e polos responsables e autoridades educativas na páxina web ou blogs
do centro, na revista escolar e en medios de comunicación durante o presente curso escolar. Así como tamén ao tratamento da imaxe e voz en contor -
nas, aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de servizos de redes sociais (perfís institucionais do colexio en Facebook, Twitter, Instagam...),
publicación de vídeo e imaxe (YouTube, Vimeo, Kizoa...) e almacenamento na nube (Google Drive, Onedrive, iCloud...) e á posible transferencia in -
ternacional de datos, derivada do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. 
As accións, produtos e utilidades derivados da seu uso terán sempre unha finalidade educativa e comunicativa e non poderán, en consecuencia, xerar
ningún tipo de lucro. Ademais, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste consentimento en calquera momento.
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Avaliación dos riscos de crise
Faga constar se o neno/a padece algunha enfermidade ou problemática que debamos coñecer (diabete, alerxias, intolerancias...):
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Servizos complementarios e actividades extraescolares
O neno/a é usuario de:   □ Comedor escolar. Que días asiste?

□ Luns  □ Martes  □ Mércores  □ Xoves  □ Venres
□ Actividades extraescolares.

En A Coruña, a ________ de __________________________ de 20________.

Asinado: ____________________________________________________________________.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e do Real Decreto-
lei 5/2018, de 27 de xullo, de medidas urxentes para a adaptación do Dereito español á normativa da Unión Europea en materia de protección de da -
tos, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Orde-
nación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acce -
so, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como
responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio
administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es
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