Instrucións para a renovación de praza
1.- Imprima o formulario e cúbrao.
2.- Asine o formulario impreso.
3.- Entregue o formulario asinado na súa Escola Infantil, con data límite do 13 de abril de 2022.

Escola na que solicita a renovación de praza

Sinalar escola

EIM Santa Cristina

EIM Tomás Alonso

EIM Atalia

EIM Bouzas

EIM Santa Marta

EIM Mestres Goldar

EIM Costeira

EIM Navia

EIM Bembrive

Datos do/a neno/a
Nome

Apelidos

Datos da nai, pai ou titor/a legal
Nome e apelidos da nai ou titora

NIF/NIE

Nome e apelidos do pai ou titor

NIF/NIE

Enderezo

CP

Teléfonos

Correo electrónico

Declaración responsable do solicitante
A/s persoa/s solicitante/s declara/n baixo a súa responsabilidade que todos os datos contidos nesta solicitude son certos.
ADVÍRTESELLE que a falsidade de calquera dato imposibilita para continuar o procedemento, sen prexuízo das responsabilidades
penais, civís ou administrativas a que houbese lugar (artículo 69-4 da Lei 39/2015, de PAC das AAPP).

Vigo, a día
SINATURA DA/O SOLICITANTE

de

de 2022
SINATURA DO CÓNXUXE OU PARELLA

Protección de datos
Autorizo expresamente ao tratamento dos datos persoais recollidos nesta solicitude aos exclusivos efectos da xestión do
procedemento de solicitude de praza e matrícula nas escolas infantís municipais.
Os datos persoais recollidos no formulario normalizado de solicitude de praza, indispendables para a xestión desta
convocatoria, incorporaranse a un ficheiro para os exclusivos efectos da xestión deste procedemento en cumprimento do
disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
O Concello de Vigo ten a condición de responsable destes datos. A lexitimación do tratamento dos datos está baseada no
consentimento expreso das persoas interesadas na solicitude de praza na Rede de escolas infantís municipais.
Os datos serán obxecto de cesión ás empresas adxudicatarias da xestión de cada escola, que asumen expresamente as
responsabilidades como encargadas do tratamento. Poderán ser cedidos tamén a outras Administracións públicas cando
sexa necesario para a correcta prestación do servizo ou ben en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén
poderán ser verificados e cotexados con calquera outros dos que as demáis Administracións dispoñan a fin de comprobar
a súa exactitude e veracidade.
As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición limitación do
tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de
perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así mesmo
teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

