Rexistro de Entrada

FORMULARIO DE

QUEIXA

SUXESTIÓN

(marque cunha X o que proceda)

DATOS PERSOAIS
Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no ficheiro "QUEIXAS E SUXESTIÓNS" do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e serán utilizados aos
efectos de tramitar a queixa ou suxestión. O interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Oficina de Atención ao
Cidadán, Plaza del Rey, 1, 28004 Madrid, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal.

Nome

Primeiro
apelido

Segundo apelido

Nacionalidade

Domicilio (rúa, número, bloque, escaleira, piso e porta)

Municipio/Provincia

País

DNI/NIE/pasaporte

Entidade

Correo electrónico

Código postal

Teléfono

Consigno como medio preferente para os efectos de comunicacións:
Correo postal

Sede electrónica

(marque cunha X o que proceda)

Exemplar para a unidade responsable

Os datos persoais recollidos pasarán a formar parte da base de datos en sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, tendo o interesado dereito de
oposición, acceso, rectificación e cancelación dos seus datos. Se o interesado desexa exercer estes dereitos, deberá contactar con soporte.sede@mecd.es enviando un
correo electrónico co seu nome e apelidos, indicando no campo asunto o texto "Borrar datos persoais".

DATOS DA UNIDADE OU MEDIO A TRAVÉS DO CAL SE PRODUCIU A INCIDENCIA
Unidade/dependencia e enderezo do lugar onde se produciu a incidencia Data da incidenci.

REFERIDA A SERVIZOS PRESTADOS A TRAVÉS DE:(marque cunha X o que proceda)
MEDIOS ELECTRÓNICOS*

OUTROS MEDIOS

MOTIVO DA QUEIXA/SUXESTIÓN
Describa brevemente feitos e circunstancias que deron lugar á presentación da queixa/suxestión

Sinatura do interesado
Recibida a queixa ou suxestión, a unidade responsable da súa xestión informará ao interesado das actuacións realizadas no prazo de 20 días hábiles (art. 16.1 do RD
951/2005). No suposto de falta de contestación poderá dirixirse á Inspección Xeral de Servizos do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, na r/ San Bernardo, 49,
28015 Madrid Correo electrónico: igs@educacion.es (art. 16.3 do RD 951/2005). Importante: as queixas formuladas non terán en ningún caso, a cualificación de
recurso administrativo nin paralizarán os prazos establecidos na normativa.
(*) conforme á Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, teñen a consideración de medios electrónicos os mecanismos,
instalacións, equipos ou sistemas que permiten producir, almacenar ou transmitir documentos, datos e informacións; incluíndo calquera redes de comunicación abertas
ou restrinxidas como Internet, telefonía fixa e móbil ou outras.
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