CONCILIA Mañás
…………

FICHA DE INSCRICIÓN

Nº:

NOME E APELIDOS DA NENA OU NENO:...................................................................................................
DATA NACEMENTO:..........................................CENTRO EDUCATIVO: .....................................................
ENDEREZO:.................................................................................................................................................
TELÉFONOS:...................................................../........................................................
SITUACIÓN LABORAL DA FAMILIA: ...........................................................................................................
MODALIDADE:

mes enteiro

medio mes

HORARIO DE ENTRADA (Máximo 8:30 se almorzan no espazo):.....................................................
D/Dna.....................................................................DNI.................................................como responsable
do/a menor arriba indicado/a:
autorizo ao uso de imaxes para medios de comunicación e páxina web do concello
autorizo a que o meu fillo ou filla almorce no espazo
Padece o/a menor algunha enfermidade, segue algunha medicación ou hai algún aspecto
importante que as persoas acompañantes deban coñecer?
.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
En caso de motivo que xustifique a retirada do neno ou nena durante o tempo da actividade as
persoas autorizadas son:
-.............................................................................. DNI:..................................Relación:..........................
-.............................................................................. DNI:..................................Relación:..........................
Declaro que estes datos son certos:

Asinado............................................. En Valdoviño, a…..……. de …………..……….. de …………….

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 VALDOVIÑO, con dirección PORTA DO SOL S/N, 15552 - VALDOVIÑO (A CORUÑA); correo@concellodevaldovino.com.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo e non serán cedidos 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 en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. Para elo, CONCELLO DE VALDOVIÑO 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 y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo
electrónico: correo@concellodevaldovino.com.

CONCILIA Mañás
…………
AUTORIZACIÓNS E DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
NO CASO DE TER PARTICIPADO NALGÚN RECURSO DE CONCILIACIÓN NO CURSO 2021/2022
NON É PRECISO PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN (AGÁS A QUE REQUIRA DE ACTUALIZACIÓN)
Autorizo a consulta dos datos de padrón do Concello.
Autorizo a comprobación co centro escolar de referencia (Centro educativo)
✓ Xustificante de que as persoas proxenitoras están en activo laboralmente (PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA: Contrato vixente, vida laboral…)
✓ Ingresos económicos familiares do último exercizo (PRESENTAR DECLARACIÓN RENDA)
✓ Xustificantes no caso de ser familia de especial consideración (*recóllese debaixo)
Se fose preciso baremar por ser maior o número de solicitudes que de prazas, aplicaranse as
seguintes consideracións:
1)
2)
3)
4)

Que a unidade familiar estea empadroada no Concello de Valdoviño
Que as persoas proxenitoras estean laboralmente en activo
Os ingresos económicos
Que tendo as circunstancias anteriores a unidade de convivencia cumpra con algún dos
criterios que se recollen como *familias de especial consideración na Lei 3/2011, do 30
de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia:
a) As familias numerosas.
b) As familias monoparentais (para este efecto terase en conta que o/a menor
dependa economicamente e en exclusiva da persoa gardadora, sen
contribución económica do outro proxenitor).
c) As familias con persoas con discapacidade/dependentes ao cargo.
d) As familias acolledoras

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 VALDOVIÑO, con dirección PORTA DO SOL S/N, 15552 - VALDOVIÑO (A CORUÑA); correo@concellodevaldovino.com.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo e non serán cedidos 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 en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. Para elo, CONCELLO DE VALDOVIÑO 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 y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo
electrónico: correo@concellodevaldovino.com.

