INSCRICIÓN CONCURSO GALERÍA VINTE VINTE
MENORES DE IDADE
TÍTULO

PARTICIPANTE:
Nome

Apelidos

DNI

Rúa / Praza
CP

Nº
Poboación

Andar

Teléfono

Idade

Email

NAI/PAI /TITORA/R
__
Nome

Apelidos

Rúa / Praza
CP

DNI
Nº

Poboación

Andar

Teléfono

Email

Autorizo como nai / pai ou titora/r de ________________________________________
Con DNI ________________ e data de nacemento _____________________________
a súa participación na actividade: Concurso Galería Vinte Vinte.
Ao asinar a/o titora/r autorízalle á/ao menor para que participe no Concurso Galería Vinte
Vinte. En concreto afirmo estar informada/o das bases desta actividade e as acepto na
súa totalidade.
E para que conste, asínase a presente en Malpica de Bergantiños, _____ de __________
de 2020.

ASDO:..................................

INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – PARA MENORES DE IDADE
Vostede Dª./D.______________________________________________ con DNI ______________,
declara ser titora/r de __________________________________________________________ polo
tanto, procedemos a informarlle do tratamento de datos de carácter persoal que faremos.
O responsable de tratamento dos seus datos persoais e da/o menor ao seu cargo é o CONCELLO
DE MALPICA DE BERGANTIÑOS, con dirección AVDA EMILIO GONZÁLEZ, 1, 15113 - MALPICA
DE BERGANTIÑOS (A CORUÑA); correo@malpicadebergantinos.es.
1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe á/ao menor
ao seu cargo da actividade promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión
administrativa derivada da mesma.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de
participar nesta actividade do CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS.
USO DE FOTOGRAFÍAS: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello,
gustaríanos que nos autorizase a utilizar as fotografías da/o menor ao seu cargo no noso
Facebook e/ou páxina web www.concellodemalpicadebergantinos.es. Por favor, marque a
casa que se axuste aos permisos que quere darnos:
Si dou o meu consentimento para que se publiquen as fotografías da/o menor ao meu
cargo a través das redes sociais/web.
Non dou o meu consentimento para que se publiquen as fotografías da/o menor ao
meu cargo a través das redes sociais/web.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a
nosa relación comercial e mentres non se soliciten a supresión dos mesmo.
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos
outorga coa firma da presente circular e o conservaremos mentres a/o menor ao seu cargo este a
participar na actividade na que solicita a inscrición.
3.-DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS non cederá
os seus datos de carácter persoal.
4.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a
limitación do tratamento dos seus datos e os da/o menor ao seu cargo así como opoñerse ou
retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS dispón de formularios específicos para
facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os
nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

ASDO:...............................

