MODELO DE ACORDO DE CESIÓN
Eu, D./Dna.__________________________________________ con DNI _______________
pai/nai/titor/a legal do/a alumno/a _______________________________________________
do

centro

educativo

______________________________________________________

recibín en réxime de préstamo o equipamento identificado máis abaixo para continuar o
proceso formativo durante a vixencia das circunstancias excepcionais derivadas da pandemia
por Covid-19.
Comprométome a usalo de forma responsable, a mantelo baixo a miña responsabilidade e
coidado, a cumprir coas medidas de seguridade apropiadas e a devolvelo nas mesmas
condicións en que me foi entregado.

EQUIPO

MODELO

N.º DE SERIE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Centro educativo ao que se refire este documento
Finalidade do tratamento

Rexistro e acta de entrega de equipamento

Lexitimación do tratamento

O cumprimento dunha misión de interese público, o exercicio de poderes
públicos, o cumprimento dunha obriga legal, segundo a normativa xeral e
sectorial referida en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-protecciondatos e demais regulación concordante

Destinatarios do datos

Non se prevén comunicacións a terceiras persoas

Exercicio dos dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación,
portabilidade e supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da
Xunta de Galicia 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 delegado/a de protección de
datos e información adicional

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

E para que así conste, asino este documento
En ____________________________, a _____ de __________de _____

.....................................................................................................................................................................
Entregado ao centro educativo con data ___/_____/_____

CONDICIÓNS DA CESIÓN
1.Mediante este acordo a Xunta de Galicia cede o uso dun ordenador e dun kit de
conexión composto por un router inalámbirco e unha tarxeta SIM, ao/a alumno/a
cunha finalidade educativa para a realización de tarefas escolares durante o período de
corentena ou confinamento domiciliario do alumno/a por indicacións sanitarias debido
a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, coas condicións e normas
recollidas neste documento. Non se poderá utilizar o citado equipo para ningún
outro uso persoal ou profesional. Ademais non poderá cederse a terceiras persoas.
2.O/a alumno/a e a súa familia non poderán realizar manipulacións no ordenador nin
no software nel instalado. En caso de que se observe calquera desperfecto no equipo,
deberá informar ao/á titor/a do curso e notificalo á Unidade de Atención a Centros
(UAC) no menor prazo posible. Dado que se trata dunha ferramenta proporcionada
pola Administración, o persoal técnico da Xunta de Galicia poderá requirir o ordenador
para desenvolver actividades de administración ou mantemento.
3.O ordenador e o kit de conexión deberán ser entregados (nas súas embalaxes
orixinais) no centro educativo á máxima brevidade e sempre no prazo máximo de 3
días da reincorporación do alumno/a ao centro escolar unha vez rematado o período de
estancia domiciliaria.
4.Responsabilízome do correcto coidado e uso do ordenador e do kit de conexión,
respondendo da perda deste ou do seu mal uso. Isto non inclúe as avarías que poidan
producirse na utilización diaria dos equipos e estean contempladas na súa garantía.
UNIDADE DE ATENCIÓN A CENTROS
uac@edu.xunta.gal
881997701

