Concello de Bergondo

Programa "Préstamo de libros de texto"
Curso escolar 2019-20

Estrada da Coruña, 12 15165 Bergondo - A Coruña
Tlf: 981 791 252 - correo@bergondo.gal

SOLICITUDE

CANLE DE NOTIFICACIÓN
Notificación Postal

Notificación Telemática (*)

DATOS DA SOLICITUDE
NIF

Nome

Teléfono

Correo Electrónico

Primeiro Apelido

Segundo Apelido

Notificar a

Domicilio de Notificación

Código Postal

Concello

Provincia

ACTUANDO
Actuando en nome propio

Representando, en calidade de

Tipo de Representante:

Posibles valores: (Representante Legal, Titor Legal, Heredeiro Legal, Alcalde / Concelleiro Delegado, REA - Rexistro Electrónico
de Apoderados, Outros, Certificado de Representación)

DATOS DO ESTUDANTE (INTERESADO)
NIF

Nome

Teléfono

Correo Electrónico

Primeiro Apelido

Segundo Apelido

Sede electrónica

Programa "Préstamo de libros de texto"

Concello de Bergondo

Curso escolar 2019-20

Estrada da Coruña, 12 15165 Bergondo - A Coruña Tlf:
981 791 252 - correo@bergondo.gal

SOLICITUDE

EXPOSICIÓN
Nivel de ensinanza que cursará o interesado no curso 2019-20:
3º E. Primaria

4º E. Primaria

5º E. Primaria

6º E. 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 2018-19
Solicito dispoñer dos seguintes libros ata o mes de setembro por quedarme a materia pendente para setembro:

Materias pendentes:
AUTORIZO a efectuar as comprobacións necesarias ao longo do curso no padrón.
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.

DOCUMENTACIÓN ADXUNTA

DATA E SINATURA
EN

,A

DE

DE 2019

asinado
(*) 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 que non
estea dado de alta, proceda á súa alta. A plataforma Notifica.gal remitirá os avisos de posta a disposición das notificacións ó correo
electrónico que se indique na solicitude. Só se poderá acceder á notificación cun certificado electrónico ou con Chave365.

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais,
informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os
devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode
exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o
formulario de contacto da Sede Electrónica.

