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AUTORIZACIÓN DE ENVÍO DE INFORMACIÓN VÍA WHATSAPP 

Co ánimo de manter informadas as familias da actualidade do centro, no curso escolar 2015-

2016 comezouse a enviar información as familias, previo consentimento, a través da App 

Whatsapp (Información de carácter xeral relativa a festivais, saídas, avisos das titoras…), 

valorándose a experiencia como moi positiva ao longo destes cursos. 

A canle oficial para o envío de información é a App ABALAR MÓBIL, sendo a mensaxería de 

whatsapp una canle complementarria. 

A información enviarase dende o teléfono do centro a cargo da dirección ao grupo- aula- 

whatsapp (grupos aula independentes constituidos polos teléfonos dos pais/nais/titores legais dos alumnos/as 

de cada aula das Escolas do CRA e o número Móbil do CRA). O grupo está concibido coma un canal 

unidireccional, recíbese a información do CRA, pero non pode respostarse no grupo. 

 

Don/Dona........................................................................................................................................ 

con DNI ................................ pai/nai ou titor/a do 

alumno/a............................................................................ autorizo SI NON  ao CRA de 

Vilaboa Consuelo González Martínez a enviarme información xeral sobre o centro a través 

dun grupo creado coa aplicación Whatsapp no que o meu número persoal é visible para 

o resto dos integrantes do grupo. 

▪ SINALE O NÚMERO/S DE TELÉFONO A INCLUIR NO GRUPO:______________________ 

                                                                            ______________________ 

En Vilaboa  a        de    marzo          2022 

Asdo:                        Asdo: 

 

 

De conformidade co establecido na LOPDGDD-Lei 3/2018 informámoslles que os datos que vostede aporta neste proceso serán incorporados a un ficheiro de 

titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional da Xunta de Galicia coa finalidade baseada no cumprimento dunha misión de 

interese público e no exercicio de poderes públicos conferidos á Consellería de Educación, pola vixente Lei 2/2006 de 3 de maio de Educación modificada pola Lei 

3/2020 (LOMLOE), para o arquivo e posterior tratamento e así poder levar a cabo as comunicacións pertinentes. Coa firma e/ou entrega deste documento, 

vostede manifesta o seu consentimento para o tratamento de datos por parte do CRA Plurilingüe de Vilaboa Consuelo González Martínez para a finalidade 

especificada. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, así como o de limitación e esquecemento, que lle  

outorga a LOPDGDD dirixindo unha carta á dirección deste centro escolar, sito en Toural nº 13 ; CP 36141; Vilaboa (Pontevedra) ou a través do correo 

electrónico cra.vilaboa@edu.xunta.gal Nesta carta debe incluír, ademais da súa solicitude, firmada por vostede, ou por unha persoa que ostente a 

representación ou potestade legal suficiente sobre vostede, fotocopia do NIF ou documento válido equivalente para a acreditación da súa identidade e (no seu 

caso) da persoa que represente. 
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