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FICHA DE INSCRICIÓN

OBRADOIRO DE AUTOPROTECCIÓN PARA MULLERES

Datas: 14,16, 20, 22, 24, 28, 30 de abril e 4 de maio. 8 sesións. 16 horas
Horario: 16: 30 a 18: 30 h
Lugar: instalacións da Policía Local. Concello de Vigo

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

APELIDOS E NOME

IDADE

DNI

TELÉFONO

ENDEREZO 
ELECTRÓNICO

¿ESTÁ EMPADROADA NO CONCELLO DE VIGO? SI NON

¿TRABALLA ACTUALMENTE NESTA ADMINISTRACIÓN LOCAL? SI NON

FIXO ALGÚN CURSO SOBRE A MESMA MATERIA? SI NON

Presentación da ficha de inscrición

Remitirase cuberta e asinada ao seguinte preferentemente ao seguinte enderezo electrónico:

ofi.muller@vigo.org. 
Só nos casos nos que non se poida realizar a inscrición vía email poderá realizarse persoalmente na 
Concellería de Igualdade (1º andar do Concello de Vigo, Praza do Rei s/n), de luns a venres en horario 
de 9.00 a 13.30 h.

Prazo de inscrición: desde o 12 de marzo ata cubrir prazas. Outorgaranse as prazas por orde de 
inscrición, tendo preferencia as mulleres usuarias e derivadas polo Centro Municipal de Información dos 
Dereitos da Muller.

Máis info: www.igualdadevigo.org

Protección de datos:
Os datos que vostede facilite incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de 
Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación 
establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de 
datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento está baseada  no 
consentimento das persoas interesadas. O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para 
cada tratamento de datos persoais.
Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa 
interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e potabilidade, así como a opoñerse á 
toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación 
vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a 
solicitude dirixirase a dpd.vigo@vigo.org
Así mesmo as persoas usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia  Española 
de Protección de Datos.

Vigo,  de de 2020

Sinatura de solicitante

http://www.igualdadevigo.org/
mailto:ofi.muller@vigo.org
mailto:dpd.vigo@vigo.org

	Datas: 14,16, 20, 22, 24, 28, 30 de abril e 4 de maio. 8 sesións. 16 horas
	Presentación da ficha de inscrición
	Remitirase cuberta e asinada ao seguinte enderezo electrónico:ofi.muller@vigo.org, ou persoalmente na Concellería de Igualdade (1º andar do Concello de Vigo, Praza do Rei s/n), de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 h.
	Vigo, de de 2020


	idade: 
	DNI: 
	TELÉFONO: 
	Apelidos e nome: 
	enderezo electrónico: 
	si padron: Off
	si traballa: Off
	non traballa: Off
	si curso: Off
	non curso: Off
	DIA: 
	MES: 
	SINATURA: 
	non padron: Off


