
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos , informámoslle de q ue o 
Responsable de Tratamento  dos seus datos persoais é CONCELLO DE GUITIRIZ , con dirección  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 , s alvo por obriga legal. 
Ten vostede  dereito a acceder, rectificar ou supri mir os datos erróneos , solicitar a limitación de t ratamento 
dos seus datos  así como opoñerse ou retirar  o con sentimento en calquera momento e solicitar a portab ilidade  
dos mesmos en calquera  momento . Para elo, CONCELL O DE GUITIRIZ  dispón  de formularios  específicos  
para facilitarlle o exercizo o dos seus dereitos . 
Pode presentar  a súa propia solicitude  ou solicit ar  os nosos formularios , sempre acompañados  dunh a 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 
 

GUITIAVENTURA 2019  
 

 

PARTICIPANTE 

APELIDOS E NOME  
DATA NACEMENTO  DNI  

ENDEREZO  
LOCALIDADE  C.P.  

PROVINCIA  
TELEFONOS CONTACTO   
CORREO ELECTRÓNICO  

DATOS DA NAI OU TITORA  
APELIDOS E NOME  

 
 

DATA NACEMENTO 

 
 D.N.I.  

DATOS DO PAI OU TITOR 
APELIDOS E NOME  

 
 

DATA NACEMENTO  

 
 D.N.I.  

 
FICHA MÉDICA:  
 
 
 

 
Alerxias (moi importante: especificar alimentos, medicamentos, ácaros, etc.) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Especificar calquera outra enfermidade que padeza o seu  fillo/a _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Especificar os medicamentos que teña que tomar e/ou deba levar consigo o seu fillo/a 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
  
Alimentos que non poida tomar___________________________________________________________ 
 

Nº INSCRICIÓN: 

 



De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos , informámoslle de q ue o 
Responsable de Tratamento  dos seus datos persoais é CONCELLO DE GUITIRIZ , con dirección  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 , s alvo por obriga legal. 
Ten vostede  dereito a acceder, rectificar ou supri mir os datos erróneos , solicitar a limitación de t ratamento 
dos seus datos  así como opoñerse ou retirar  o con sentimento en calquera momento e solicitar a portab ilidade  
dos mesmos en calquera  momento . Para elo, CONCELL O DE GUITIRIZ  dispón  de formularios  específicos  
para facilitarlle o exercizo o dos seus dereitos . 
Pode presentar  a súa propia solicitude  ou solicit ar  os nosos formularios , sempre acompañados  dunh a 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   

  

 

Outras observacións de interese que considere oportunas ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
N.E.E, discapacidade, dependencia (especificar):_______________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓNS A CUBRIR POLOS PAIS/NAIS: 
 
 
LEA A TENTEMENTE E MARQUE   CUN X (SE O CONSIDERAS OPORTUNO ) NA 

COLUMNA DA DEREITA, DESPOIS ASINE NO ÚLTIMO RECADRO 
 

 
Eu___________________________________ con DNI_____________ declaro 
que os datos enriba indicados son certos. 
 

 

Autorizo ao meu fillo/a a asistir ao Guitiaventura 2019, organizado pola 
Concellería de Servizos Sociais, Educación e Cultura, que se vai levar a cabo no 
Concello de Guitiriz dende o15 ao 19 de xullo de 2019, así como a participar en 
todas as actividades deportivas e de animación programadas dentro deste proxecto 
tanto nas instalacións municipais coma a saídas exteriores polo entorno próximo 
para o ideal desenvolvemento das actividades educativas e lúdicas.  

 

Autorizo ao persoal do campamento (monitores/as) para a toma de fotografías e/ou 
vídeo do meu fillo/a durante o trancurso de todas as actividades programadas co fin 
de poder utilizalas para a súa difusión, tanto nas publicacións do Concello, como 
nos medios de comunicación en xeral.  

 

 
 
 

 


