Rexistro: A cubrir pola administración

CONCELLO DE A MERCA
Estrada de Celanova 3, 32830 A Merca
Tfno.: 988260000
Correo eléctronico: concello@amerca.gal

INSCRICIÓN ACTIVIDADES
DATOS DO/A PAI/NAI OU TITOR/A LEGAL
NOME:
1º APELIDO:

2º APELIDO:

DOMICILIO:
DOCUMENTO DE IDENTIDADE

CÓDIGO POSTAL:

CONCELLO:

TELÉFONO:

OUTRO TELÉFONO:

PASAPORTE

DNI
NÚMERO

LETRA

CORREO ELECTRÓNICO:
Autorizo ao Concello de A Merca para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado de esta solicitude así
como de outro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.

DATOS DO/A PARTICIPANTE
NOME:
APELIDOS:

DATA DE NACEMENTO

DNI

OBSERVACIÓNS (fágase constar toda aquela información de interese):

SOLICITA:
Solicitude a inscrición nas actividades para nenos, que se impartirán no Concello de A Merca, e que seguidamente se sinalan.

ACTIVIDADES PARA A CAL SE ANOTA:
Actividades de verán 2019, consistentes en xogos cooperativos, musicais, con auga; deporte, manualidades, excursións,
xincanas, etc. para nenos e xogos de cooperación e manualidades, para o cal AUTORIZO ao meu fillo/a ou menor de idade
ao meu cargo que se sinala na presente solicitude a participar nas actividades de verán 2019 que organiza o Concello de A
Merca, declarando que os datos facilitados na inscrición dos xogos e deportes alternativos do verán 2019, son certos e
veraces ao obxecto do normal desenvolvemento das actividades.

SI

NO

AUTORIZACIÓNS
Toma de imaxes e publicación en medios de comunicación propios do responsable
Pertencer a un grupo de Whastapp para intercambio de información sobre as actividades

A Merca, ______ de_______________de____
Sinatura

Responsable
Finalidade
Lexitimación

Destinatarios
Dereitos
Información adicional

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Concello de A Merca
Xestión das actividades realizadas polo Concello, así como a publicación de imaxes en redes sociais e páxina
propiedade do responsable. También para a inclusión nun grupo de Washtapp para remitir información de interese.
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administración Públicas.
Lei 1/1982, de protección civil, dereito ao honor, intimidade persoal e familiar e a propia imaxe.
RGPD 2016/279 e LOPDGDD 3/2018
Comunicaranse os datos aos destinatarios legalmente previstos.
Teñen dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como otros dereitos, tal e como se explica na
información adicional.
Pode consultar a información adicional e detallada nas depencias do Concello.

