
 
Data: xoves, 13 de setembro de 2012      
Horario: De 20:00 a 21:30 h. 
Lugar: Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil. Santiago de 
Compostela. Praza do Matadoiro, s/n, 15703 
Prazas limitadas: é necesario  confirmar a asistencia para poder participar nos 
grupos de traballo, cubrindo o formulario seguinte e remitíndoo ao enderezo 
electrónico: subdireccion.programas@xunta.es 
Data límite de inscrición: 12 de setembro de 2012 

Persoas destinatarias: asistencia aberta a todas as persoas pertencentes a  

- asociacións xuvenís inscritas no rexistro da DXXeV 
- sección xuvenís das asociacións inscritas no rexistro de entidades de xuventude  
- escolas de tempo libre de Galicia 
- consellos locais de xuventude 
- seccións ou organizacións xuvenís dos partidos políticos 
- seccións ou organizacións xuvenís dos sindicatos  
- asociacións empresariais  
- organizacións estudantís con actividade en Galicia  
- mozas e mozos de Galicia con interese en participar nestas xuntanzas 

Materiais: proporcionarase un borrador do regulamento, xunto coas alegacións 
presentadas no período de exposición pública, que serán o eixe inicial para do debate. 

Nome e apelidos  

DNI/NIE  

Asociación ou entidade á que 
representa ou pertence 

 

Teléfono  

Enderezo electrónico  

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos se incorporarán a un ficheiro do 
que é responsable a Consellería de Traballo e Benestar. 

A persoa titular dos datos consinte a súa comunicación a organizacións ou persoas directamente relacionadas coa persoa responsable do ficheiro e a súa publicación nos termos contidos 
neste documento. 

Non haberá máis cesións de datos, agás a outras administracións públicas que exerzan as mesmas competencias ou no caso de que unha lei o prevexa. 

A persoa interesada pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o centro directivo competente, no enderezo: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 3.º 
andar 15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou no enderezo electrónico: lopd.xuventude@xunta.es. 

 
Así mesmo, a/s persoa/s interesada/s dan o seu consentimento expreso para que desde a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado se lle envíe información sobre os seus 
programas e actividades. 
 

  Marcar esta casa no caso de non prestar o consentimento para recibir información da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

mailto:lopd.xuventude@xunta.es

