VIGO EN INGLÉS 2019
Programa Educativo Municipal
ANEXO I
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA VIGO EN INGLÉS 2019
(CUMPRIMENTAR EN LETRA DE IMPRENTA)
1.DATOS DO/A SOLICITANTE (PAI E NAI OU TITOR LEGAL DO/A ALUMNO/A)
Nome e apelidos do pai ou titor:
Nome e apelidos da nai ou titora:
DNI/ NIE pai ou titor:
Enderezo:

D NI /NIE nai ou titora:
Rúa

Poboación:

N.º

Bloque

Piso

C.P.

Bloque

C.P.

Provincia:
Teléfono móbil pai:

Teléfono fixo:
Teléfono móbil nai:
Correo electrónico:
2.DATOS DO/A ALUMNO/A
Primeiro apelido:
Segundo apelido:
Nome:

DNI / NIE

Enderezo:

Nº

Poboación:

Provincia:

Data de nacemento:

Sexo:

Teléfono fixo:

Teléfono móbil:

Piso

Home

Muller

Correo electrónico:
3.OBSERVACIÓNS
Réxime alimenticia, alerxias, doenzas, etc.:
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4. DATOS ACADÉMICOS
Centro no que estuda:
Nivel de estudos no curso 2018/2019:
Cualificación en Lingua inglesa en 2.º de ESO:
Todas as materias de 2.º de ESO aprobadas:

7

8
Si

9

10

Non

5. DATOS RELATIVOS AO ADXUDICATARIO
É de nacionalidade española ou residente legal:

Si

Está empadroado no Concello de Vigo, con vixencia mínima dende o 01/01/2018 :

Si

Está matriculado nun centro educativo sostido con fondos públicos de Vigo no curso 2018/2019:

Si

Ten concedida , no ano 2019, outra axuda coa mesma finalidade que a presente:

Si

Non

Non
Non
Non

6. DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA (RISQUE CUN X)
Fotocopia simple do DNI/NIE, autorización de residencia ou pasaporte (en vigor) do pai e nai ou titor legal.

Fotocopia simple e completa do libro de familia (en vigor) ou documentación acreditativa da titoría legal.

Fotocopia do título de familia numerosa en vigor

Fotocopia da sentenza de divorcio, convenio regulador, certificado de defunción.

Fotocopia do certificado de discapacidade

Certificación académica orixinal emitida polo centro educativo na que conste estar matriculado en 3º da ESO no curso 2018/2019, a nota
final en Lingua inglesa de 2º de ESO e ter aprobadas todas as materias de 2.º de ESO.
Outros (especificar):
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Solicita, segundo o establecido na convocatoria do programa VIGO EN INGLÉS 2019, que se lle conceda a
mencionada praza para a participación no programa indicado. Así mesmo, autoriza ao Servizo de Educación para o
tratamento necesario, a publicación destes datos e o uso pedagóxico na web institucional das imaxes das actividades
desenvolvidas neste programa.
*AUTORIZAMOS expresamente ao tratamento dos datos persoais recollidos nesta solicitude aos exclusivos efectos de
xestión desta convocatoria.
Sinaturas Solicitantes (pai e nai ou titor legal)

Vigo,

de

Sinatura Alumno/a solicitante

de 2019

Os datos persoais facilitados neste formulario, indispensables para a xestión da convocatoria, oncorporaranse a un
ficheiro para os exclusivos efectos de xestionar adecuadamente o “Programa municipal de inmersión lingüística
mediante integración escolar nun High School en período lectivo-Vigo en Inglés 2019”.
O Concello de Vigo ten a condición de responsable deses datos. A lexitimación do tratamento dos datos está baseada
no consentimento expreso das persoas interesadas en participar no Programa.
O prazo de consrevación dos datos facilitados será o necesario para a completa execución do Programa,incluído o
prazo de prescrición a efectos de posibles responsabilidades derivadas da actividade ou do dito tratamento.
Os datos serán obxecto de cesión á empresa “NEW LINK EDUCATION S.L.”, adxudicataria do Programa municipal de
inmersión lingüística, que asume expresamente as responsabilidades como encargada do tratamento. Poderán ser
cedidos tamén a outras Administracións públicas cando sexa necesario para a correcta prestación do servizo ou ben
en cumprimento dun mandato legal ou xudicial. Tamén poderán ser verificados e cotexados con calquera outros dos
que as demáis Administracións dispoñan a fin de comprobar a súa exactitude e veracidade.
As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do
tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas , incluída a elaboración
de perfís, na forma prevista na normativa vixente, perante o órgano responsable do ficheiro (Concello de Vigo). Así
mesmo teñen dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Poderán obter máis información na web municipal ou contactando co delegado de protección de datos no enderezo:
dpd.vigo@vigo.org.
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