ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR100A

SOLICITUDE

ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

ASOCIACIÓN XEOPESCA

NIF

Belay

G94095817

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

ANDAR

RÚA / CALLE

Cañoteira - n18 -2

18

2

PARROQUIA

LUGAR

A ESTRADA

A ESTRADA

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

36680

PONTEVEDRA

Estrada (A)

A Estrada

TELÉFONO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

PORTA

CORREO ELECTRÓNICO

617713058

info@xeopesca.gal

NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PABLO

BELAY

FERNÁNDEZ

76933928D

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

617713058

pbelay@gmail.com

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
RÚA / CALLE

Campo do forno

27

PARROQUIA

LUGAR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

1

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

15703

CORUÑA (A)

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

OBXECTO DA SOLICITUDE DE INFORMACIÓN
Na data 10 de Xuño de 2019 as 14:30 publicouse na web da AMTEGA unha nova sobre o convenio entre Xunta e Microsoft para facilitar de xeito
gratuíto a plataforma Office 365 a todos centros públicos galegos (https://amtega.xunta.gal/nova/a-xunta-e-microsoft-colaboranparafacilitar-de-xeito-gratuito-a-plataforma-office-365-a-todos )
SOLICITASE:
1. Copia do convenio subscrito entre AMTEGA, Consellería de Educación e a compañia de Microsoft da nova publicada no portal.
2. Calquera estudo de implantanción e integración desta ferramenta no sistema actual do ámbito educativo.
3. Código fonte do Office365 e documentación do sistema.
AUTORIZASE:
- A administración autonómica para a consulta no rexistro de asociacións autonómico e verifique a directiva e cargos existentes da Asociación
Xeopesca.
ADXUNTASE:
- CERTIFICADO DA XUNTA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN XEOPESCA
- DNI DE PABLO BELAY

Número de entrada no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia: 2019/1278569
Data e hora: 11-06-2019 10:33

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

Data e hora: 11-06-2019 10:33

Asinado por PABLO BELAY FERNANDEZ (76933928D) mediante o sistema Chave365 da Xunta de Galicia

SEGUNDO APELIDO

ANEXO I
(continuación)

MOTIVACIÓN (opcional)
Coñecemento do convenio e o seu impacto no:
- Sistema educativo Galego e no seu tecido productivo.
- Interoperabilidade co sistema AbalarGNU Linux
- Cumprimento dos estándares abertos da plataforma Office365.
- Cumprimento coa protección de datos e o consentimento no caso de menores de idade.
- Tipos e duración das licenzas nos que se ofrece o software no Office365
- Custe económico para a administración: formativo, adaptación de procesos internos, seguridade no CPD.
- Quen sería o responsabel da xestión e administración da plataforma? A Consellería, Amtega, Microsfot,...?
- Adaptación e/ou correspondencia ao curriculo de ciclos formativos de informática e comunicacións.
- Estudo da implantación das tecnoloxías de Microsoft no tecido productivo Galego e familia correspondente de informática.
- Formación que podrá ter o profesorado nos novos sistemas.
- Estudo da dependencia tecnolóxica que producen as solucións baseadas en Office365 e Microsfot
- Auditar o código fonte para garantir a seguridade dos datos ao alumnado e o profesorado.

MODALIDADE QUE SE PREFIRA PARA ACCEDER Á INFORMACIÓN SOLICITADA, artigo 17.d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro de

Por correo electrónico
Presencial

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Documento acreditativo da representación, só cando proceda.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Data e hora: 11-06-2019 10:33

Asinado por PABLO BELAY FERNANDEZ (76933928D) mediante o sistema Chave365 da Xunta de Galicia

transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
Por correo postal

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer 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

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Normativa:

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección
das persoas físicas.
Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 3 de marzo de 2016 pola que se aproba o modelo normalizado de solicitude de acceso á información pública da Administración xeral e
das entidades integrantes do sector público autonómico de Galicia.
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

Santiago de Compostela

,

11

Secretaría Xeral da Presidencia
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de

Educación, Universidade e Formación Profesional

de

xuño

de

2019

CÓDIGO SOLICITUDE: 01457972

