
 

 

 

ANEXO I 

PROCEDEMENTO DOCUMENTO 

Solicitude de participación na Rede Galega de Educación Dixital (DixitalGal) 
SOLICITUDE 

 

Lexislación aplicable 

Resolución do 7 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se seleccionan, con carácter 

experimental, os centros docentes públicos que constituirán a Rede Galega de Educación Dixital, para o curso 2021-2022.  

Os datos persoais que poidan ser facilitados para a participación no presente procedemento, serán tratados coa finalidade de levar a cabo a 

tramitación xeral e resolución desta, pola Xunta de Galicia - Consellería de Cultura, Educación e Universi-dade na súa condición de responsable. 

Os datos serán comunicados ás administracións públicas, organismos e/ou entidades que participan neste plan no exercicio das súas competencias, 

cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información 

relativa a unha materia. 

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como exercitar 

outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, presencialmente ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora 

do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Contacto dele-gado/a de protección 

de datos (DPD) e máis información en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.  

No caso de que os participantes facilitasen datos persoais de terceiros, incluídos os relativos ao persoal ao seu servizo, previamente á súa inclusión 

deberán informar ás persoas afectadas dos extremos establecidos nos parágrafos anteriores. 

Sinatura da persoa proposta para o desenvolvemento das actuación dentro do ADIX 

A persoa responsable do desenvolvemento das actucións dentro do ADIX, comprométese a asumir as funcións e responsabilidades segundo o establecido 

na Resolución do 7 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se seleccionan, con carácter 

experimental, os centros docentes públicos que constituirán a Rede Galega de Educación Dixital, para o curso 2021-2022. 

 

Lugar e data 

 

 ,  de    de     

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional 

 

D atos   do   centro   solicitante 

CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO DE CENTRO NIF 

TIPO NOME DA VÍA NÚM BLOQ ANDAR PORTA 

PARROQUIA LUGAR 

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNI CO 

Datos   da   persoa   proposta para o desenvolvemento das actuacións dentro do ADIX       

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=XvrxyvLPh1
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