CONCELLARIA DE IGUALDADE

Rexistro de entrada
Concello de Tui

SOLICITUDE DE PARTICIPACION
“CURSO DE AUTODEFENSA PARA MULLERES ANTE SITUACIONS VIOLENTAS”
Lugar: Pavillón do CEIP Nº 2 de Tui
Data: Sábado, 30 novembro 2019
Horario: de 10:00 h. a 14:00 h. e de 17:00 h. a 20:00 h.

NOME
APELIDOS
DNI Nº
ENDEREZO
TELEFONO(S)
E-MAIL
Observacións:
✓ Prazas limitadas e gratuítas.
✓ EN CASO DE QUE O NUMERO DE SOLICITUDES SUPERE AS PLAZAS OFERTADAS, ESTAS SE ADXUDICARAN POR RIGOROSA ORDE DE
REXISTRO DE ENTRADA E TERAN PREFERENCIA AS MULLERES EMPADROADAS NO CONCELLO DE TUI.
Información básica sobre protección de datos: Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril 2016 (RGPD) e Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD):
RESPONSABLE
FINALIDADE
LEXITIMACION
PERSOAS DESTINATARIAS
DEREITOS
INFORMACION ADICIONAL

Concello de Tui
Cursos de formación a colectivos especiais.
RGPD. Art. 6.1 e) por unha misión de interese público ou exercicio de poderes públicos.
Non se cederán datos a terceiras persoas salvo obriga legal.
Asístenlle os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidade e
limitación que poderá exercer ante o responsable: rexistro@tui.gal.
Dispón da información adicional e detallada sobre protección de datos na nosa web
www.tui.gal no apartado de transparencia/políticas de privacidade.

SI AUTORIZO,
NON AUTORIZO, o Concello de Tui para que publique as imaxes e vídeos na súa web, redes sociais e medios
informativos públicos, que se puideran captar durante o desenvolvemento dos cursos organizados polo responsable e nos que pode aparecer
identificada a miña persoa, ou de ser o caso, a persoa menor ou incapacitada que represento, sendo filtrados todos os contidos para
respectar en todo momento as estipulacións da Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito ao honor, á intimidade
persoal e familiar e á propia imaxe e toda lei actualizada de protección a/o menor. Asino conforme ACEPTO o tratamento dos meus datos
nos termos descritos nos parágrafos anteriores coas finalidades e cesións descritas e con iso también, me considero informado/a.

DATA E SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE
Tui, ______ de_________________de 20____

CONCELLARIA DE IGUALDADE
Praza do Concello, nº 1 - 36700 Tui (Pontevedra)
Teléfono 986 603 625. Fax 986 602 355
e-mail: aux.ssociais@tui.gal

