
 Solución cambio peonil da zona de Mazarelos 

 

O responsable do tratamento dos seus datos é ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS. Os seus datos procesaranse co fin de xestionar a recollida de sinaturas dos interesados en participar na busca 
dunha solución ante o cambio á zona peonil de Mazarelos. 

A lexitimidade para o uso dos seus datos baséase no seu consentimento. Os seus datos serán transferidos ao Conselleiro de 
Movilidade de Santiago de Compostela. Os datos destruiranse unha vez que rematen os prazos legais de conservación. Non se 
realizarán transferencias de datos internacionais nin perfís. 

Os interesados poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade ou limitación do 
tratamento, dirixíndose a ASOCIACIÓN DE MADRES E PADRES DE ALUMNOS DO COLEXIO NUESTRA SEÑORA DOS REMEDIOS no 
seguinte enderezo: C / DE LAS HUERFANAS, 5 15703 , SANTIAGO DE COMPOSTELA. Do mesmo xeito, pode presentar unha 
reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que se vulneraron os seus dereitos. 

 

Estimado Concelleiro, 

Como representantes das familias dos máis de 600 alumnos do CEP Nosa Señora dos 

Remedios, sito na rúa das Orfas, facémoslle chegar esta petición de busca dunha 

solución para o problema que nos afecta co cambio peonil da zona de Mazarelos. O noso 

centro, un dos máis antigos da cidade, forma parte da vida da zona vella santiaguesa 

polo que comprendemos e compartimos a necesidade de coidar a zona monumental da 

nosa cidade. Por outra banda tamén queremos facer fincapé en que o colexio é un pulo 

para o comercio local e a hostalaría da zona. Por todo iso, trasladamos que non estamos 

en contra de facer peonil ese tramo, pero solicitamos un arranxo que sexa factible para 

que as familias non teñan que cambiar os nenos de centro polo impedimento do paso 

dos coches. Outros centros do concello teñen diferentes opcións (aparcamento gratuíto, 

servidume de paso, ...)  

Esperamos ser recibidos por vostede para darnos esa SOLUCIÓN. 

Quedamos a súa disposición. 

ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DO COLEXIO NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS 
C/ DE LAS HUÉRFANAS, 5 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
Achegamos a este escrito as sinaturas dos pais e nais que sufrirán este cambio e que 

desexan saber que opcións se lles propón. 

DNI NOME COMPLETO SINATURA 

   

   


