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SEMINARIO DE USOS E APLICACIÓNS DO CERTIFICADO DIXITAL E
TARXETA CRIPTOGRÁFICA

10 de setembro de 2010 – 16:00h – Telecentros de Galicia

DNI

Nome

Apelidos

Teléfono

Correo electrónico

Telecentro

¿Colexiado CPETIG?         Si      Non

¿Posúe DNI electrónico?         Si      Non

¿Posúe certificado dixital?         Si      Non

A asistencia  ao  seminario  é  de  balde  pero  hai  prazas  limitadas  polo  que  é  necesario  solicitar  a 
preinscrición. As prazas asígnanse por orde de chegada da inscrición.

O seminario será retransmitido por videoconferencia desde o Telecentro de Santiago de Compostela aos 
Telecentros de Ourense, Vigo, Lugo e A Coruña. Por este motivo é necesario seleccionar o centro no que se vai  
asistir ao seminario.

Cada asistente recibirá unha tarxeta con sistema de cifrado e identificación dixital CERES+WG10 FNMT-
RCM certificada pola Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

O prazo  de  preinscrición  é  do  19 de agosto  ao  6  de  setembro.  Unha  vez  finalizado  este  período, 
comunicaráselle mediante correo electrónico e/ou teléfono a aceptación da súa solicitude de inscripción.

Para máis información, dirixirse a seminariocertificados@cpetig.org ou ao teléfono 981 937 832.

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais  
obtidos mediante a cumprimentación deste documento, van ser incorporados para o seu tratamento nun ficheiro automatizado. Asimesmo, se lle  
informa que a recollida e tratamento de ditos datos teñen como finalidade xestiona-las persoas participantes en accións formativas organizadas  
polo CPETIG. Se o desexa, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola Lei, dirixíndose por escrito  
ao CPETIG, Edificio ETS de Enxeñaria, rúa Lope Gómez de Marzoa s/n, 15782 Santiago de Compostela, A Coruña.
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