
INSCRICIÓN ACTIVIDADES/OBRADOIROS AMTIC MILLADOIRO

Nome e apelidos       

DNI:  Data de nacemento:  Telf: 

Enderezo     

Correo-e:     

AUTORIZACION PATERNA/MATERNA   ( se procede)  

D./Dª      , con 

DNI:  AUTORIZO ao meu fillo/a  a participar nas actividades que se organizan na Aula 

Municipal Tecnolóxica da Información e da Comunicación

SOLICITA a súa inscrición en: 

XANEIRO

 Informática lúdica para nenos/as
Do 16 ao 30 de xaneiro
Destinatarios: de 5 a 7 anos
Horario:  Luns e mércores 18:00-19:00
Nº de prazas: 12

 Obradoiro Iniciación á Internet
Do 17 ao 31 de xaneiro
Destinatarios: maiores de 18 anos
Horario: Martes e xoves 18:30-20:00
Nº de prazas: 12 
 

FEBREIRO

Primeiros traballos co procesador de textos Writer
Do 1 ao 27 de febreiro
Destinatarios: de 7 a 12 anos
Horario:  Luns e mércores 18:00-19:00
Nº de prazas: 12

 Correo electrónico web e móbil
Do 2 ao 23 de febreiro
Destinatarios: maiores de 18 anos
Horario: Martes e xoves 18:30-20:00
Nº de prazas: 12 

MARZO

 Obradoiro deseño 3D
Do 6 ao 29 de marzo
Destinatarios: de 7 a 12 anos
Horario: Luns e mércores 18:00-19:00
Nº de prazas: 12

 Procesador de textos para maiores: Writer I 
Do  7 ao 30 de marzo
Destinatarios: maiores de 18 anos
Horario: Martes e xoves 18:30-20:00
Nº de prazas: 12 

Ames;     de        de  2022                          Asdo.

Consonte o disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE 2016/679, de 27/04/2016 e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e Garantía dos 
Dereitos Dixitais, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Ames. En calquera momento poderá exercitar os 
dereitos de  acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no rexistro xeral do Concello.

As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Ames 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 elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante ao órgano responsable do tratamento dos 
datos ( Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o Delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo electrónico dpd@concellodeames.gal.

mailto:dpd@concellodeames.gal
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