PROGRAMA “COÑECE O MUSEO DE PONTEVEDRA”
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Centro de ensino:
Directora/director do centro

NIF:
Nome:

1.º apelido:

2.º apelido:

ENDEREZO
Tipo de vía:

Nome da vía:

Provincia:

Concello:

Núm.: Portal:

Correo-e:

Código postal:

País:

Tel.:

Móbil:

Piso:

Porta:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE
Nome:

1.º apelido:

En calidade de:

2.º apelido:

NIF:

Correo-e:

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a

Persoa solicitante

Persoa representante

As notificacións realizaranse só por medios electrónicos mediante o Servizo de Notificacións Electrónicas, dispoñible a través da Sede Electrónica
da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal. Poderá acceder á notificación empregando un certificado asociado á persoa solicitante ou
representante indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electró- Correo-e:
nico indicado a continuación.

DATOS DA VISITA
Data de realización:

Núm. de alumnas/os:

Educación infantil

1º ESO

1º primaria

2º ESO

2º primaria

3º ESO

3º primaria

4º ESO

4º primaria

1º bacharelato

5º primaria

2º bacharelato

6º primaria

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1.

Que o centro dispón das autorizacións das nais, pais ou persoas titoras legais de cada unha das nenas e nenos que participan no Programa
“Coñece o Museo de Pontevedra” e que se responsabiliza da citada documentación.

2.

Que o centro acepta as condicións establecidas para participar no programa.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Orzamento da empresa que realizará o servizo de transporte

Museo de Pontevedra. Pasantería, 2-12, 36002 Pontevedra
Tel.: 986 804 100, secretaria.museo@depo.gal, www.museo.depo.gal

COD SIA:1931683 Mod: 833.018G

CURSO AO QUE PERTENCE

PROGRAMA “COÑECE O MUSEO DE PONTEVEDRA”
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o tratamento
Destino dos datos
Exercicio de dereitos
Máis información e contacto coa
persoa delegada de protección de
datos

Deputación de Pontevedra
Xestionar o presente procedemento e levar a cabo todas as actuacións administrativas que, no seu caso, se
deriven. Así mesmo, a Deputación de Pontevedra, no exercicio das súas competencias, poderá verificar os datos e
documentos que a persoa interesada declare na súa solicitude para comprobar a súa exactitude
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a norma de rango
legal recollida no apartado “normativa aplicable” dispoñible na ficha do procedemento en https://sede.depo.gal
As administracións públicas no exercicio das súas propias competencias ou cando sexa necesario para que a
cidadanía poida 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
revogar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos
https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

SINATURA

Lugar e data:
de

de
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,
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