
   INSCRICIÓN VERÁN 2022

Apelidos  
Nome 

DNI   D. Nacemento 
Domicilio 
Poboación    Empadroado/a      Si    Non 

Teléfonos  / 
Sabe nadar?     Si     Non  (para actividades acuáticas)

Observacións  

Autorización(só menores de idade):
Don/Dona 
con DNI,   como pai/nai/titor,  autorizo  ao/á

alumno/a arriba inscrito/a  a participar nas actividades do verán que se
sinalan.
Así  mesmo  declaro  que  o  participante  inscrito/a  non  presenta  ningunha
contraindicación para a realización destas actividades e fago constar o seguinte:
*Consinto o uso de fotos do/a participante.        SI       NON
 *Autorizo a levar ao neno/a ao centro de saúde máis próximo, de ser necesario         

SI    NON 

Sinatura,
, a  de  de 2022

Inscricións: 27, 28 e 29 de xuño ou ata esgotar prazas

ACTIVIDADES XULLO

        Kayak e pádel surf (2006-2013)
      Marcar, de selo caso, por orde de preferencia (1º, 2º, 3º...)

              1ª quenda (1ª quincena xullo)     2ª quenda (2ª quincena xullo)

        3ª quenda (1ª quincena agosto)   4ª quenda (2ª quincena agosto)

         Campamento deportivo (2008-2015)

        Campus de volei praia (2006-2013)

         Curso de pádel pista (2006-2013)
       Iniciación     Medio

       Saída Aquapark (2005-2012)

       Taller de abelorios (de 6 a 16 anos)

 Ponte  (Edif. das Escolas)     Corme (Ático Casa do Mar)

       Danza moderna (de 12 a 17 anos)

             Campaña de vela da Deputación (inscrición en www.dacoruna.gal)

Actividades predeportivas e salvamento (inscrición en www.fessga.es)



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA E DEPORTES
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 CONCELLO DE PONTECESO, con dirección en CONCELLO, 18, 15110
- PONTECESO (A CORUÑA); correo@ponteceso.gal.

1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE PONTECESO é
Servicios  de Adaptación Continua en Protección de Datos  RB,  S.L.  có que
poderá contactar en correo@ponteceso.gal.

2.- finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe
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  prestarlle  o  servizo  que  quere  solicitar  a
CONCELLO DE PONTECESO.

Uso de fotografías: Co fin de promocionar ás actividades organizadas polo
Concello, gustaríanos que nos autorizase para utilizar as súas fotografías no
noso Facebook e/ou páxina  web  www.ponteceso.gal. Por  favor,  marque a
casa que se axuste aos permisos que quere darnos:

Si,  dou  o  meu  consentimento  para  que  se  publiquen  as  miñas
fotografías a través das redes sociais/web

Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas
fotografías a través das redes sociais/web

Prazo de conservación:  os datos facilitados conservaranse mentres non se
solicite  a  supresión  dos  mesmos  e  durante  o  tempo  necesario  para  dar
cumprimento ás obrigacións administrativas.

3.-  lexitimación:  Este  tratamento  de  datos  persoais  está  lexitimado  polo
consentimento que nos outorga coa firma da presente circular.

4.-destinatarios de cesións: CONCELLO DE PONTECESO poderá ceder os seus
datos  de  carácter  persoal  á  empresa  contratada  para  desenvolver  a
actividade,  coa  intención  única  de  prestar  o  servizo  para  o  que  se  lle
contratou.

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
portabilidade dos mesmos.

O  CONCELLO  DE  PONTECESO  dispón  de  formularios  específicos  para
facilitarlle  o  exercicio  dos  seus  dereitos.  Pode  presentar  a  súa  propia
solicitude ou solicitar os nosos formularios,  nas nosas instalacións ou por
correo electrónico en correo@ponteceso.gal.,  sempre acompañados dunha
copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

NOME E APELIDOS: 

DNI: 

FIRMA:
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