ANEXO I
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN LANZADEIRAS LUGO
DATOS DO CENTRO EDUCATIVO
Nome do centro

Código do centro

Enderezo

C.P

Teléfono

Fax

Profesor/a coordinador/a

Número de alumnos/as participantes

Localidade

CIF

Concello

Enderezo electrónico

Teléfono de contacto

Enderezo electrónico de contacto

Curso

Áreas/materias/módulos

Profesor/a colaborador/a

Sinatura do director/a do centro solicitante

Lugar e data

Sinatura da persoa coordinadora

Provincia

Anexo I: Solicitude
(continuación)
Información básica sobre protección de datos persoais e dereitos dixitais
Responsable do tratamento.

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e
Universidade.

Finalidades do tratamento

Xestionar o presente procedemento, verificar os datos e
os documentos que a persoa interesada declare na súa
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a
cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se
deriven, e informar sobre o seu estado de tramitación.
Cumprimento dunha misión de interese público (LOE) e,
de ser o caso, consentimento da persoa interesada.
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-protecciondatos

Lexitimación para o tratamento.

Destinatarios/as dos datos.

As empresas, cando corresponda, e unicamente para
facilitarlles a información que sexa estritamente necesaria
para o desenvolvemento da actividade solicitada nas súas
instalacións.

Exercicio de dereitos.

As persoas interesadas poderán acceder aos seus datos,
rectificalos e suprimilos, así como exercitar outros
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia
ou en calquera das oficinas de Rexistro e Información
propias da Xunta de Galicia, segundo se recolle en:
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Contacto delegado de protección de datos e
información adicional.

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Nota: en cumprimento do establecido na Lei orgánica 03/2018, do 5 de decembro, de protección de datos
persoais e garantía de dos dereitos dixitais, e do previsto no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro,
polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD, infórmase de que os datos que nos facilite
mediante a formalización do presente formulario pasarán a formar parte dun arquivo propiedade do Servizo
de Orientación Profesional e Relación con Empresas, da Subdirección Xeral de Formación Profesional, e de
que se utilizarán exclusivamente para tramitar a súa solicitude e para lle enviar a información pertinente. Así
mesmo, infórmase a vostede de que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición a través de: https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Lin e estou de acordo con estas condicións

