
Estrada da Coruña, 12-15165 Bergondo-A Coruña Programa “PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO”    
Tlf:981 791 252 ext. 4 -  cultura.deportes@bergondo.gal            Curso Escolar 2022-2023       

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE BERGONDO       SOLICITUDE

Datos relativos ao/á interesado/a (estudante)

Apelidos e nome NIF

Enderezo (Rúa, Praza ou lugar;Num.;Portal;Escaleira;Andar;Porta

Código postal Poboación Concello Teléfono 1 Teléfono 2

Datos relativos ao/á representante (nai/pai ou representante legal)

Apelidos e nome NIF

Correo electrónico (*) 

    
Nivel de ensinanza que cursará no 2021/2022

3º Primaria 4º Primaria 5º Primaria 6º Primaria 

1º E.S.O 2º E.S.O 3º E.S.O 4º E.S.O 

As solicitudes serán resoltas mediante o órgano competente e publicadas na páxina web do concello (bergondo.
gal) e no tablón de edictos da sede electrónica (https://sede.bergondo.gal/opencms/gl/informacion/tablon/)

     AUTORIZO a efectuar as comprobacións necesarias ao longo do curso no padrón.
     AUTORIZO a consultar co CPI Cruz do Sar os datos referentes ao Fondo Solidario.
     Declaro COÑECER e ACEPTAR as bases que rexen esta convocatoria e COMPROMÉTOME a devolver os libros ao remate 
do curso escolar en perfecto estado. No caso contrario, repoñereinos.

Bergondo, de  de 

Sinatura interesado/a Sinatura do/a representante legal

(*) No caso de indicar como medio de notificación o telemático, o Concello de Bergondo utilizará a plataforma Notifica.gal para as súas comunicacións electrónicas co interesado, á que deberá de acceder para obter a notificación,
autorizando a que o concello, no caso de que non estea dado de alta, proceda á súa alta. A plataforma Notifica.gal remitriá os avisos de posta a disposición das notificacións ó correo electrónico que se indique na solicitude. Só se podera
acceder á notificación cun certificado electrónico ou con Chave365.

De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais LOPDGDD),
infórmaselle que os datos de carácter persoal facilitados a través do presente formulario, así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente rexistro de actividades de tratamento da área /
departamento á cal vaia dirixida a presente solicitude. Os datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de
Protección de Datos. A presente instancia fundamenta o tratamento dos datos contidos nela, no art.6.1 e) do RXPD: "en cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes públicos"
conferidos a este Concello e , os datos persoais que nos proporciona mediante este documento, conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que deriven do mesmo. As persoas
interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas nos termos previstos na
precitada Lei, mediante comunicación escrita dirixida ao responsable do tratamento:  Concello de Bergondo con dirección en  Estrada A Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña).  Pode obter información máis
detallada sobre o tratamento dos seus datos persoais a través do correo dpd@bergondo.gal ou consultando a Política de privacidade na páxina web do Concello http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/ 
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