Solicitude de reserva de praza na escola municipal Infantil
“Os Pequerrechos” de San Cibrao das Viñas
Datos do/da pai/nai ou titor/ra legal:
Nome e apelidos:
Con DNI / NIF:
Con domicilio a efectos de notificación:
Rúa:
Nº/Piso/Porta:
Localidade:

Código Postal:

Teléfono de contacto:

Email:

Datos do/da neno/nena:
Nome e apelidos:
Data de nacemento:
Interesado no horario:
Interesado no comedor:

Si

Non

SOLICITO:
Que previos os tramites oportunos se lle conceda a praza para o/a neno/nena arriba indicado para
o curso escolar

na escola infantil municipal “Os pequerrechos” de San Cibrao das

Viñas.

En San Cibrao das Viñas, a

de

Sinatura
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Información básica sobre protección de datos
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de
que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS, con
dirección en PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1, 32911 – SAN CIBRAO
DAS VIÑAS (OURENSE); info@sancibrao.es.
O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS é Servizos de Adaptación
Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@rbsoluciones.com.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivado do
mesmo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do
tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade dos
mesmos en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS dispón de formularios
específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar
os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo
electrónico: info@sancibrao.es
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