
 
 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos 
persoais é o CONCELLO DE GUITIRIZ, con enderezo en RÚA DO CONCELLO, 4, 27.300 GUITIRIZ (LUGO); info@concellodeguitiriz.com.  
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, 
salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como 
opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. Para iso, o CONCELLO DE GUITIRIZ 
dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou requirir os nosos formularios, sempre 
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.  
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: info@concellodeguitiriz.com.   
 
 

 

FICHA DE INSCRICIÓN  

 
 

CURSOS NATACIÓN VERÁN 2019  
 

                                                                                      Nº INSCRICIÓN  
 

  ADULTO                 NENO/A                               
   

DATOS DO/A PARTICIPANTE:  

APELIDOS: NOME: 

DNI: DATA NACEMENTO: IDADE: 

ENDEREZO: 

TELÉFONOS CONTACTO: 

SABE NADAR: ENFERMIDADES / ALERXIAS: 

OBSERVACIÓNS: 

 
DATOS DO PAI, NAI OU TITOR/A  (para menores de idade): 

 
DATOS DO CURSO (sinalar cun X o que proceda): 

 

 

 

AUTORIZACIÓNS:  

--- Baixo a miña responsabilidade e consciente dos riscos que implica a práctica da 

disciplina da natación, dou a miña autorización para realizar a actividade , facéndome 

responsable de calquera situación provocada por afeccións non comunicadas ao Concello.  

--- Autorizo o uso da imaxe do/a participante por parte do Concello de Guitiriz, para a súa 

utilización na promoción e difusión desta actividade, tanto en publicacións e redes sociais 

propias do Concello, coma nos medios de comunicación en xeral.  
 

SINATURA (do/a solicitante maior de idade ou do/a responsable do/a menor): 
 

 

 

____________________________________        GUITIRIZ, _____de xuño de 2019 

APELIDOS: NOME: 

DNI: TELÉFONO CONTACTO: 

 

EMPADROADOS/AS NO CONCELLO: 10 € ____     NON EMPADROADOS/AS NO CONCELLO: 15 € ____ 

 

     MESES QUE VAI ASISTIR A NATACIÓN: 

XULLO ____      AGOSTO ____     OS DOUS MESES ____ 

CONCELLO  

DE GUITIRIZ 


