XINCANA SAMAÍN 2018
- Ficha de inscrición -

1.- DATOS DA/O MENOR.
Nome e apelidos
Enderezo
Data de nacemento

Observacións

2.- DATOS DE NAI/PAI/TITOR/A LEGAL.
Nome e apelidos

DNI

3.- TELÉFONOS DE CONTACTO.
Se indicarán por orde de prioridade de chamada e deberán estar en modo operativo
durante todo o desenvolvemento da Xincana.
Orde de
chamada

Teléfono

Titular

Parentesco
ca/o menor

1
2
3

Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 (Pontevedra). Tfno. 986400300. Fax: 986403894

4.- PERSOAS AUTORIZADAS PARA A RECOLLIDA DA/O MENOR.
Só se entregará a/o menor a quen figure nesta táboa.
Nome e apelidos

DNI

Parentesco ca/o
menor

5.- AUTORIZACIÓN DA GRAVACIÓN E DIFUSIÓN DE IMAXES.
Autorizo a gravación e difusión de imaxes da Xincana Samaín 2018.

Si

Non

 De acordo co disposto na Lei 15/1999, informámoslle que os seus datos van ser
incorporados nun ficheiro cuxo responsable é o CONCELLO DE REDONDELA, con
domicilio en rúa Alfonso XII, 2, 36800, Redondela (Pontevedra), onde poderá exercitar, en
todo momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, o de
oposición. Mediante a facilitación dos seus datos persoais vostede autoriza o seu tratamento
coa finalidade de tramitar o contido da presente instancia para os efectos oportunos.

Redondela, _______ de ___________________________ de 2018.

Sinatura ______________________________
CONCELLERÍA DE ENSINO E EVENTOS
CONCELLO DE REDONDELA

Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 (Pontevedra). Tfno. 986400300. Fax: 986403894

De conformidade co Regulamento Europeo de Protección de Datos informámoslle que
os seus datos serán tratados polo Concello de Redondela, que ten a condición de
responsable do tratamento.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
LEXITIMACIÓN PARA O
TRATAMENTO DOS DATOS

Consentimento do interesado.

FINALIDADE DO
TRATAMENTO DOS DATOS

Xestión da súa solicitude.

DESTINATARIOS

Os datos persoais non serán comunicados a un terceiro, a
non ser que deban facilitarse en cumprimento dunha
obrigación legal.
Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición e portabilidade, cando
este último legalmente proceda, enviando unha
comunicación a: dpd@redondela.gal

DEREITOS

Pode acceder a modelos de formulario para exercer estes
dereitos
na
seguinte
dirección
http://redondela.gal/gl/politica-de-privacidade
Tamén lle serán facilitados presencialmente no Rexistro
Xeral do Concello.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pode consultar a información adicional e detallada sobre
protección
de
datos
na
seguinte
url
http://redondela.gal/gl/politica-de-privacidade

Debe indicar se consinte o tratamento dos datos de carácter persoal incluídos na
presente solicitude (riscar cun X):
Consinto
Non consinto

Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 (Pontevedra). Tfno. 986400300. Fax: 986403894

