ANEXO I: SOLICITUDE

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

Resolución do 26 de novembro de 2020 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional
pola que se convocan premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica
ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros
públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
I.

SOLICITUDE

NOME DO PROXECTO

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO DE INNOVACIÓN
TÍTULO
MODALIDADE POLA QUE SE PRESENTA (marque a que corresponda)
Modalidade A: Innovación tecnolóxica ou científica
Modalidade B: Innovación didáctica
II.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO CENTRO COORDINADOR SOLICITANTE

DATOS DO CENTRO SOLICITANTE
CENTRO

CÓDIGO DO CENTRO

CIF

ENDEREZO

CÓD. POSTAL

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

LOCALIDADE

PROVINCIA

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DIRECTOR/A DO CENTRO
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

NIF

DATOS DO COORDINADOR/A DO PROXECTO
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN QUE O CENTRO SOLICITANTE PRESENTA COA SOLICITUDE
(remitirase copia da documentación presentada ao correo electrónico fpinnova@edu.xunta.es)
Memoria descritiva do proxecto.
Orzamento do proxecto.
Compromiso formal de participación no proxecto por parte do representante das empresas ou entidades que figuren na solici tude.
Autorización da dirección de cada centro educativo para a participación do profesorado implicado no proxecto.

III.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DOUTROS CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES:

CENTRO EDUCATIVO
PARTICIPANTE

IV.

CÓD.
CENTRO

NIF

ENDEREZO

DIRECTOR DO
CENTRO

NIF

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS OU ENTIDADES PARTICIPANTES:

EMPRESA OU ENTIDADE
PARTICIPANTE

NIF

ENDEREZO

REPRESENTANTE LEGAL

NIF

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o tratamento

Destinatarios dos datos

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou
comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a
actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes
públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas
interesadas, cando corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa
necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as
persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a
unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así
como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou
nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos
persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de
datos.

SINATURA DO/A DIRECTOR/A E SELO DO CENTRO SOLICITANTE

Lugar e data
,

de

de 202

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

