DATOS DO SOLICITANTE
APELIDOS:

NOME:

DNI:

HOME
MULLER

ENDEREZO-LUGAR:

CONCELLO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

DATA DE NACEMENTO:

Para acudir á actividade é preciso traer o seguinte
equipamento:
Roupa de taller

E-MAIL:

Luvas de protección
Botas con protección
Casco de uso forestal

DATOS DA ACTIVIDADE FORMATIVA
TÍTULO DA ACCIÓN FORMATIVA: TÉCNICAS DE TRABALLO E SEGURIDADE NO EMPREGO DA DESBROZADORA MANUAL
DURACIÓN: 8 HORAS DATA: 9 DE XUÑO DE 2022
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a xestión da propia actividade formativa.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións
agrarias e o Decreto 247/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba o regulamento de capacitación agraria.

Persoas destinatarias dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias e entidades con competencia en política financeira, tesouro e fondos europeos

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos que lle asistan segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Contacto delegado de protección de datos e máis información

DECLARO TER SIDO INFORMADO/A de que a participación nesta actividade formativa poderá comportar a captación de imaxes, fotografías, vídeos, vídeos con voz,
material gráfico, etc. (en diante, “imaxes”) nas que interveña como participante na actividade, e a súa publicación a través dos medios de difusión de páxinas web e
perfiles en redes sociais, fotografías para revistas ou publicacións, informes/documentos derivados do programa de formación para o agro galego.
Consinto a captación e publicación de imaxes.

Non consinto a captación e publicación de imaxes.

Lugar e data e sinatura do solicitante ou persoa que o represente.

,

de

de 2022

