INSCRICIÓN “ CONTOS PARA
CAGHAR PATATILLAS”
Nº INSCRICIÓN

ADULTO

MENOR

DATOS DO/A PARTICIPANTE:
APELIDOS:

NOME:

DNI:

DATA DE NACEMENTO:

ENDEREZO:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDADE:

PROVINCIA:

TELÉFONO DE CONTACTO:

EMAIL:

DATOS DO PAI/NAI OU TITOR/A (A CUBRIR PARA MENORES DE IDADE)
APELIDOS:
DNI:

NOME:
TELÉFONO:

INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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
1. DPO: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE GUITIRIZ é Servizos
de Adaptación Continúa en Protección de Datos RB, S.L . có que poderá contactar en
info@concellodeguitiriz.com
2. FINALIDADE DO TRATAMENTO: os datos serán utilizados para prestarlle o
servizo solicitado, así como a xestión administrativa derivada do mesmo.
USO DE FOTOGRAFÍAS: Có fin de promocionar a nosa entidade, gustaríanos que
nos autorizase a utilizar as fotografías do menor no noso Facebook e/ou páxina
web : www.concellodeguitiriz.com . Por favor , marque a casilla que se axuste aos
permiso que quere darnos:

Si, dou o meu consentimento
menor a través das redes sociais /web.

para que se publiquen as fotografías do

Non dou o meu consentimento para que se publiquen as fotografías do
menor a través das redes sociais/web.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse mentres se
manteña a nosa relación comercial e mentres non se solicite a supresión dos
mesmos.
3. LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo
consentimento que nos outorga coa firma da presente circular e o conservaremos
mentres ao realizar a solicitude de prestación do servizo.
4. DESTINATARIOS DE CESIÓNS : CONCELLO DE GUITIRIZ non cederá os seus
datos de carácter persoal.
5.- DEREITOS : 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 potabilidade dos
mesmos.
CONCELLO DE GUITIRIZ 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:
En Guitiriz, a _____ de ___________de 2020

