
ANEXO     WEBINAR AC2020-08

PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN: Webinar da Acción de cooperación AC2020-08

DATOS DO SOLICITANTE

APELIDOS: NOME: DNI:    HOME

  MULLER

ENDEREZO-LUGAR: CONCELLO:

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: E-MAIL: DATA DE NACEMENTO:

DATOS DA ACCIÓN DE COOPERACIÓN

UNIDADE ORGANIZADORA:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
FORESTAL DE LOURIZÁN     

LUGAR DE REALIZACIÓN: online

DATA: 18 de novembro de 2020

TÍTULO DA ACCIÓN DE COOPERACIÓN: 

Adaptación, mecanización e 
implantación de novas técnicas de 
resinación, co obxectivo de mellorar a 
obtención de resinas naturais

NÚMERO DE 
PROTOCOLO:

AC2020-08
   

Axentes cooperantes

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega da Calidade Alimentaria. 

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a xestión da propia actividade

Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das
explotacións agrarias e o Decreto 247/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba o regulamento de capacitación agraria. 

Persoas destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias e entidades con competencia en política financeira, tesouro e fondos europeos 

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos que lle asistan segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

Contacto  delegado  de  protección  de  datos  e  máis
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

Lugar e data:                        ,           de                        de 20....

Sinatura do solicitante ou persoa que o represente.

 Asdo.:

ENVIAR A SOLICITUDE Á UNIDADE ORGANIZADORA    infolourizan.mr@xunta.gal
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