
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E RECURSOS FEMINISTAS (CDRF)
FICHA DE INSCRICIÓN EN ACTIVIDADES 

ACTIVIDADE NA QUE SE INCRIBE
DENOMINACIÓN 

SOLICITANTE 
APELIDOS 

NOME 

IDADE 

DNI 

MÓBIL Si, autoriza a realización e cesión de fotografías para o programa:

ENDEREZO 
ELETRÓNICO 

TES PARTICIPADO NOUTRO LABORATORIO DE ESCRITURA ANTERIOR?  NON  SI 

Criterios de admisión nas actividades con límite de prazas do CDRF: Sempre será necesaria a inscrición previa, tendo 
en conta que se traballará con grupos reducidos e capacidade limitada e que as persoas inscritas aceptan cumprir coa 
normativa interna en relación á prevención sanitaria fronte á covid-19. Seguirase o criterio de orde de 
entrada da solicitude. Unha vez admitida comunicarase por enderezo electrónico ou por teléfono

Presentación da Ficha de inscrición:  Con carácter preferente: enviar a ficha de inscrición asinada por vía telemática 
(centro.documentacion.feminista@vigo.org). No caso que non sexa posible a vía telemática, contactar co teléfono 986 
436 441 do CDRF (luns e venres, de 10:30 a 13:30 e  de martes a xoves, de 16:30 a 20:30), para solicitar cita para a 
entrega presencial da ficha de inscrición asinada. 

Autorización de fotografías: autorízase a súa realización e cesión na actividade na que están inscrita para o emprego no 
marco de difusión das actividades a través dos diferentes soportes que poidan ser habilitados para tal fin (web, redes 
sociais, memorias, etc)

Protección de datos e autorización para a súa cesión:  Os datos proporcionados incorporaranse ás correspondentes actividades 
de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento, de conformidade co establecido polo 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións 
de aplicación. A lexitimación do tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas. O prazo de conservación dos 
datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.  Os datos solicitados, logo do consentimento da persoa 
interesada, serán obxecto de cesión á empresa adxudicataria do Centro de Documentación e Recursos Feministas para o 
obxecto da xestión do programa de actividades do citado servizo así como para a difusión de futuras accións organizadas pola 
Concellería de Igualdade de Vigo. As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán 
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse 
á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elabora-ción de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a 
materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase á dpd.vigo@vigo.org. Así 
mesmo, os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclama-ción ante a Axencia Española de Protección de Datos. 

Autoriza: NON

En Vigo, a  de  de 20  Sinatura de solicitante: 

ESPAZO PARA TRAMITACIÓN INTERNA 

SI

mailto:dpd.vigo@vigo.org
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