SOLICITUDE DE ALTA DE USUARIOS EN CORREO, INTRANET E BIBLIOSAÚDE
PARA XUBILADOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Nome e apelidos

DATOS DE USUARIO
Último centro no que prestou os
DNI
seus servizos

Correo Electrónico Particular
Teléfono Particular
Data de Xubilación
OBSERVACIONS

Lei Orgánica 15/1999, “Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal. Artigo 10.- O responsable de ficheiro e quen interveña en calquera fase do
tratamento dos datos de carácter persoal están obrigados ao segredo profesional respecto dos mesmos e ao deber de gardalos, obrigas que
subsistirán inda despois de acabar as súas relacións co titular do ficheiro ou, no seu caso, co responsable do mesmo.
Dacordo co previsto no Artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, “Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal”, infórmaselle que os datos incluídos
nesta solicitude serán rexistrados nos ficheiros automatizados responsabilidade da Consellería de Sanidade / Servizo Galego de Saúde, para a
xestión de usuarios con acceso aos ficheiros con datos de carácter persoal, non estando prevista ningunha cesión dos datos. Os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición poderán ser realizados nos termos previstos na citada Lei.

…………………………………………., a……/ ……../……….. ……………………………………………............., a…....../……/.……..
Solicitado para
(Usuario)

Validado por (Responsable de Bibliosaúde da Consellería de Sanidade)

Asinado:

Asinado:

Mediante a solicitude de acceso aos servizos de correo, Intranet e de Bibliosaúde indico que leín,
entendo e acepto as condicións de acceso ao servizo marcadas pola Consellería de Sanidade e o
Servizo Galgo de Saúde na prestación do mesmo e comprométome ao cumprimento das mesmas.
Marcar o recadro
Nota: Non se tramitarán solicitudes que no teñan marcado o recadro de aceptación de condicións do servizo recollidas no
procedemento de alta de usuario que acompaña este formulario.
Esta solicitude deberá enviarse acompañada dunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade.
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Anexo I: Formulario de Acceso

