Solicitude de visita didáctica
(*): Marque só unha opción

DATOS DO CENTRO E MODALIDADE DA VISITA
Nome do centro educativo

Data preferente da visita

Concello do centro educativo

Modalidade da visita*

Horario da visita*

Presencial (máx. 20 persoas)

12:30h

10:00h

Curso do alumnado

En liña

VISITA DIDÁCTICA PRESENCIAL:
Persoa de contacto

Teléfono móbil de contacto

Nº de asistentes á visita (máx. 20p)

E-mail de contacto

VISITA DIDÁCTICA EN LIÑA:
Persoa de contacto

Teléfono móbil de contacto

Nº de asistentes á visita

E-mail de contacto (para envío do convite de Webex):

Modo de conexión*
Individual (cada alumno/a co seu computador)

Colectivo (un computador para toda a aula)

Teña en conta que este formulario é unha solicitude. Recibirá un correo de confirmación da visita sempre que a quenda estea
dispoñible; en caso contrario, ofreceránselle outros horarios de visita.

En

,a

de

de 20

AUTORIZACIÓN PARA REPRODUCIÓNS FOTOGRÁFICAS E AUDIOVISUAIS*
AUTORIZO á Fundación Cidade da Cultura de Galicia para a libre difusión na súa páxina
web e redes sociais das reproducións fotográficas e audiovisuais tomadas durante o
desenvolvemento da actividade educativa, co fin de promover as súas actividades.

NON AUTORIZO a difusión de
reproducións fotográficas ou
audiovisuais da actividade educativa.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable do tratamento: Fundación Cidade da Cultura de Galicia. | Lexitimación para o tratamento: Xestión e organización de visitas ás instalacións da entidade ou visitas en
liña. Pódense captar imaxes fotográficas e/ou audiovisuais durante a actividade educativa e publicarse na web da Cidade da Cultura de Galicia e en redes sociais, co fin de promover
as súas actividades, sempre con consentimento expreso do autorizante. O tratamento dos datos incluídos no presente formulario se basea no artigo 6.1.a) do RGPD: Consentimento
das persoas afectadas. | Persoas destinatarias dos datos: Departamento de Comunicación e Marketing da Fundación e Área de Contratación da Fundación para xestión das visitas.
Os datos obtidos no presente formulario non se transmitirán a terceiros | Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos así
como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo
común. Contacto delegado de protección de datos e máis información: www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais | Actualización normativa: No caso de existir diferentes
referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de protección de Datos.

SERVIZO DE EDUCACIÓN,
MEDIACIÓN, INFORMACIÓN E
ASISTENCIA AO PÚBLICO

Museo Centro Gaiás - Monte Gaiás
15707 Santiago de Compostela | G15721640
Telf: 881 997 564 | 881 997 584
visitasdidacticas@cidadedaculutura.org
www.cidadedacultura.gal

