ANEXO
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PREMIO POLA IGUALDADE CARMEN LÓPEZ-CORTÓN 2019

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
CENTRO EDUCATIVO

CÓDIGO DO CENTRO

NIF

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA

NÚMERO

PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL

BLOQUE

ANDAR

PORTA

LUGAR
PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE DE

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO

NOME DA VÍA

NÚMERO

PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

BLOQUE

ANDAR

PORTA

LUGAR
PROVINCIA

CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE PRESENTA
Certificación na que figuren os datos dos docentes que se presentan ao premio.
Proxecto
En cumprimento do disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos persoais recadados neste
procedemento serán tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia- Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional coas finalidades de
levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da xestión deste procedemento e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá. O tratamento dos
datos baséase no cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos, conforme á Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e a
norma que a desenvolve, no propio formulario anexo e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados
tratamentos poderán fundamentarse no consentimento das persoas interesadas. A sinatura e presentación da solicitude implica o consentimento para o tratamento dos
datos persoais. Os datos serán comunicados ás Administracións públicas 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 acceder, rectificar e
suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares
e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Os datos de contacto coa persoa delegada de protección de datos están
accesibles no seguinte enderezo https:// www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do14 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio pola
Igualdade 2019 .

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

2019

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

