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Anexo I
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PARTICIPACIÓN NOS CICLOS FORMATIVOS PLURILINGÜES

SOLICITUDE

DATOS DO CENTRO
CÓDIGO

NOME

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DE VÍA

PARROQUIA

SEGUNDO APELIDO

NIF

NÚMERO

ANDAR

BLOQUE

PORTA

LUGAR

CÓDIGO
POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDADE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido
en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

EN CALIDADE

RELACIÓN DE CICLOS E DE MÓDULOS QUE SE IMPARTIRÁN EN IDIOMA
ESTRANXEIRO
Código
do
ciclo

Ciclo

Código
do
módulo

Módulo

Curso

Idioma de
impartición
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DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
☐Proxecto de desenvolvemento dos ciclos formativos plurilingües coa concreción para o primeiro curso dos ciclos formativos, curso
académico 2021-2022, e a planificación para o segundo curso dos ciclos, curso académico 2022-2023.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o tratamento

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe a solicitude, o escrito ou a
comunicación.
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario.
O cumprimento dunha tarefa de interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a
normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-protecciondatos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das
persoas interesadas, cando corresponda.
As administracións públicas, no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a
tramitación e a resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan
acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar
outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e nos rexistros
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso as relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 27 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se regulan os ciclos
formativos plurilingües para o curso 2021-2022.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,
Secretario xeral de Educación e Formación Profesional
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Edificio Administrativo San Caetano
15781 – Santiago de Compostela

de

de

2021

