
FORMULARIO DE SOLICITUDE DA TARXETA DE ACCESO Á AULA DE ESTUDO

DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE

    Nome:              Apelidos:
 

    DNI / NIF / NIE:        Teléfono de contacto:      Enderezo electrónico:

   
    Enderezo:                Localidade:
   

    Código Postal:       Provincia:                Data de nacemento:

CONDICIÓNS XERAIS PARA O EMPREGO DA TARXETA

1- Estas condicións xerais determinan o emprego da tarxeta, sen prexuizo doutras que poidan establecerse con posterioridade.

2- A tarxeta é propiedade do Concello e serve únicamente para o acceso á Aula de Estudo, concedéndose ó titular o dereito do 
uso da mesma.

3- A tarxeta é persoal e intransferible, a súa utilización por persoal distinto do autorizado suporá a súa inmediata anulación.

4- O Concello reservase o dereito a establecer limitacións parciais do emprego se as condicións de seguridade o aconsellan.

5- En caso de perda, roubo ou deterioro da tarxeta que imposibiliten o seu uso, o usuario deberá comunicalo a maior brevidade 
posible ó Concello.

6- O Concello reservase o dereito de suspender a operatividade da tarxeta.

        Acepto as condicións xerais para o emprego da tarxeta

aula
estudo
aula
estudo

Maior de idade:   Si   Non

Datos do titor legal

(Os usuarios menores de 18 anos deberán cubrir o seguinte apartado obligatoriamente)

Nome e apelidos

DNI/NIF:

Enderezo electrónico: Teléfono:

Enderezo:



NORMAS DE EMPREGO DA AULA E ORDENADORES

1- Os menores de 12 anos deberán acceder acompañados dos seus pais ou titores.

2- Debe manter silencio e respetar a privacidade dos usuarios.

3- O Concello aplicará medidas de protección de acceso a páxinas web e esta prohíbido a súa alteración ou modificación, 
non estando permitido o uso para o acceso a xogos, páxinas web de contido violento, sexista ou pornográfico, nin 
chats.

4- O Concello empregará un sistema de control mediante rexistro de usuarios e revisión de historia para verificar que se está 
facendo un uso correcto dos equipos informáticos. En caso de observarse o acceso ás páxinas web sinaladas no 
apartado anterior, poderá denegarse o acceso aos usuarios, e ser sancionados coa prohibición de acceso a aula por 
un tempo determinado

5- Prohíbse expresamente a instalación de calquera aplicación ou programa, así como alteración da configuración do 
equipo. Igualmente prohíbese a realización de actividades que poidan causar o bloqueo ou a alteración de redes e 
sistemas.

6- Os ususarios deberán empregar o acceso WIFI de forma correcta, comprometéndose a non empregalo para a 
realización de actividades contrarias a Lei, ou con fins ou efectos ilícitos, prohíbidos ou lesivos de dereitos e intereses 
de terceiros. O Concello non será responsable do incumprimento desta obriga por parte dos usuarios.

        Acepto as normas de emprego da Aula e ordenadores 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

  

Responsable do tratamento   Concello de Tomiño, CIF P3605400E, Praza do Seixo, nº 1- Tomiño (36740)

Finalidade do tratamento   A xestión de persoas usuarias da aula de estudo do Concello de Tomiño

Lexitimación para o tratamento  Consentimento explícito das persoas interesadas

Exercicio de dereitos    As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como
        exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en:
        https://tomino.gal/proteccion-de-datos/

Máis información e contacto coa  https://tomino.gal/proteccion-de-datos/#delegado
persoa delegado de protección 
de datos

    Acepto o tratamento  de protección datos

aula
estudo
aula
estudo

Tomiño, a     de        de 20 

Sinatura do/a solicitante: Nome e NIF Sinatura do/a Titor Legal: Nome e NIF


