
Servizo Galego de Saúde – Xerencia
S.X. de Desenvolvemento e Seguridade Asistencial

Edificio Administrativo San Lázaro 15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel: 881540309     Fax: 881548684

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN

DATOS DA ACTIVIDADE

NOME DA ACTIVIDADE:

DATOS PERSOAIS

NOME: APELIDOS:

NIF/NIE/Pasaporte:

ENDEREZO:

PROVINCIA: CONCELLO:

POBOACIÓN: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: ENDEREZO ELECTRÓNICO:

DATOS INSTITUCIONAIS

ENDEREZO:

PROVINCIA: CONCELLO:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: ENDEREZO ELECTRÓNICO:

    En                                                                        , o             de                                    de 2010

Sinatura da persoa solicitante:

TÍTULO ACADÉMICO:

ASOCIACIÓN OU ORGANISMO:

Lei Orgánica 15/1999, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal. Artigo 10.- O responsable do ficheiro e quen interveña en calquera fase do tratamento dos datos de carácter persoal están
obrigados ó segredo profesional respecto dos mesmos e ó deber de gardalos, obrigacións que subsistirán aínda despois de finalizar as súas relacións co titular do ficheiro ou, no seu caso, co
responsable do mesmo. En cumprimento do Artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, comunicámoslle que os datos de carácter persoal
aquí recollidos forman parte dun ficheiro declarado ante a Axencia Española de Protección de Datos e serán utilizados coa finalidade prevista. Así mesmo, a FEGAS, en virtude da súa condición
de responsable dos ficheiros e segundo sinala o Artigo 9 da citada lei, garante adoptar as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter
persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos, xa
proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. Garántese o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na  Escola Galega de Administración Sanitaria
Avda. Fernando de Casas Novoa, nº 37. Edificio CNL. Portal A-B. 1º andar.San Lázaro, 15707 Santiago de Compostela.
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