Estrada da Coruña núm. 12. 15165. Bergondo
981.791.252 (ext.4) bergondo.gal

PROGRAMA “PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO”
CURSO ESCOLAR 2018-2019
SOLICITUDE
1.ESTUDANTE
Apelidos

Nome

NIF

Nivel de ensinanza que cursará no ano 2018/2019
3º Primaria

4º Primaria

5º Primaria

6º Primaria

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

Realiza entrega dos libros de préstamo do curso 2017/2018:
Devolvo os seguintes:
Si

Non
porque E solicito dispoñer dos seguintes por quedar a materia pendente para setembro:

2.REPRESENTANTE LEGAL
Apelidos

Nome

NIF

Lugar, rúa

Nº

Parroquia

Piso e porta

Municipio

Provincia

CP

Teléfono 1

Teléfono 2

Enderezo electrónico
3. CANLE DE COMUNICACIÓN
Tradicional

Telemático
Indicar a dirección electrónica habilitada:

Bergondo (A Coruña),
de
Sinatura do/a representante legal

de 2018

SI NON AUTORIZO a efectúar as comprobacións necesarias ao longo do curso no padrón.
SI NON Declaro COÑECER e ACEPTAR as bases que rexen esta convocatoria e COMPROMÉTOME a devolver os libros ao remate do
curso escolar en perfecto estado. No caso contrario, repoñereinos.
*No caso de indicar como medio de notificación o telemático, o Concello de Bergondo utilizará a plataforma Notifica.gal para as súas comunicacións electrónicas co interesado, á
que deberá acceder para obter a notificación autorizando a que o concello, no caso de non estar dado de alta, proceda á súa alta. A plataforma Notifica.gal remitirá os avisos de
posta a disposición das notifiacións ao correo electrónico que se indique na solicitude. Só se poderá acceder á notificación cun certificado electrónico. Cláusula Xeral: de acordo
co disposto no artigo 5 da Lei Orgániza 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal , informámoslle que os datos persoais facilitados incorporaranse a un ficheiro de
titularidade do Concello de Bergondo, coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Ditos datos serán tratados de maneira confidencial, podendendo ser cedidos so nos casos
previstos na citada Lei Orgánica. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, na medida en que a Lei o permita, dos seus datos,
comunicándollo por escrito a o concello, xuntando copia do documento que acredite a súa identidade.
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