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ANEXO I
SOLICITUDE DE COMPARSAS QUE NON ESTÉN LEGALMENTE CONSTITUÍDAS ENTERRO DO BERETE EN CHAPELA

DATOS DO REPRESENTANTE DA COMPARSA:

Nome e apelidos: ______________________________________________________
DNI ____________________
Enderezo: ____________________________________________________________
CP: ________________________ Localidade: _______________________________
e-mail: _________________________________________ teléfono: ______________

NOME DA COMPARSA: _____________________________________________

¨

Certificado de datos bancarios

¨

Anexo II

Lexitimación do Concello para o tratamento de datos persoais: Ordenanza Xeral de
Subvencións do Concello de Redondela publicada no Boletín Oficial da Provincia nº 99
do 23 de maio de 2008 e Bases e convocatoria que rexerán os premios con motivo do
Entroido de Chapela “Enterro do Berete 2019”

De conformidade co establecido no Regulamento 2016/679 do 27 de abril de 2016
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos
persoais e á libre circulación destes datos, informámolo de que este Concello é o
responsable do tratamento e garda dos datos achegados na instancia e na
documentación que lle acompaña. A finalidade do tratamento dos datos é a xestión
deste procedemento.

Os datos persoais non serán comunicados a un terceiro, a non ser que deban facilitarse
en cumprimento dunha obrigación legal.
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Fotocopia compulsada do DNI do representante
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
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Os datos serán conservados o tempo necesario para poder levar a cabo o rexistro e as
accións para as que se lle solicitou o consentimento.
Pode retirar o consentimento, no caso de que o outorgara, en calquera momento,
podendo exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición e portabilidade, cando este último legalmente proceda, enviando unha
comunicación ao enderezo electrónico: dpd@redondela.gal

Así mesmo, infórmaselle do dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia
Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es).

Redondela, ____ de _______________ de 2019

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:E94KPV3PI6YW014I

https://sede.depo.gal

SR ALCALDE DO CONCELLO DE REDONDELA

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Asdo.:

