CASA DAS MULLERES DE VIGO
FICHA DE INSCRICIÓN EN ACTIVIDADES

ACTIVIDADE SOLICITADA
DENOMINACIÓN Curso Formación Igualdade - Profesionais (online e presencial, 26 horas)

SOLICITANTE
NOME E APELIDOS
FORMACIÓN
PROFESIÓN
OCUPACIÓN ACTUAL
DNI / MÓBIL

Autoriza o Whatsapp para comunicacións:

ENDEREZO
ELETRÓNICO
EMPADROAMENTO
EN VIGO

SI

NON

FIXO ALGÚN CURSO SOBRE A MESMA MATERIA NA CASA DAS MULLERES

NON

SI, NO ANO _____________

Criterios de admisión nas actividades con límite de prazas da Casa das Mulleres de Vigo: Sempre será necesaria a
inscrición previa, tendo en conta que se traballará con grupos reducidos e aforo limitado e que as persoas inscritas aceptan
cumprir coa normativa interna en relación a prevención sanitaria fronte á covid-19. Terán preferencia as persoas
empadroadas no Concello de Vigo (farase a correspondente comprobación) e que non fixeran algún curso sobre a mesma
materia. Logo seguirase o criterio de orde de entrada da solicitude. Unha vez admitida comunicarase por enderezo
electrónico ou por teléfono/whatsapp
Presentación da Ficha de inscrición: Con carácter preferente: enviar a ficha de inscrición asinada por vía telemática
(casadasmulleres@vigo.org ou ofi.muller@vigo.org). No caso que non sexa posible a vía telemática, contactar co teléfono
986 442 194 da Casa das Mulleres, de luns a venres, 17:30-21:30h, para solicitar cita de cara a entrega presencial da ficha
de inscrición asinada.
A organización resérvase o dereito de non conceder praza a aquelas persoas que en cursos anteriores non mostrasen unha
actitude participativa e respectuosa.
Entregarase un diploma acreditativo do aproveitamento do curso. Para poder obter este diploma, deberase asistir e ter un
aproveitamento do curso de ao menos o 80% do total das horas e ter unha cualificación de apta. A avaliación comprenderá
tres aspectos: asistencia, probas teóricas e prácticas realizadas e actitude participativa e respectuosa.
Protección de datos e autorización para a súa cesión: Os datos proporcionados incorporaranse ás correspondentes actividades
de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento, de conformidade co establecido 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, logo do consentimento da persoa
interesada, serán obxecto de cesión á empresa adxudicataria da Casa das Mulleres para o obxecto da xestión do programa de
actividades da Casa das Mulleres así como para a difusión de futuras accións organizadas pola Concellería de Igualdade de Vigo.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase á dpd.vigo@vigo.org. Así mesmo, os usuarios e usuarias tamén
teñen dereito a presentar unha reclama-ción ante a Axencia Española de Protección de Datos.
Vigo, a

de

de

ESPAZO PARA TRAMITACIÓN INTERNA

Sinatura do solicitante:

Autoriza:

SI

NON

