CONCELLO DE CASTROVERDE
CAMPAMENTO DE VERÁN 2019
SOLICITUDE INSCRICIÓN
Neno/a_______________________________________________________________________________
Data de nacemento__________________________DNI________________________________________
Teléfonos________________________________e domicilio en_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Solicita:
Ser admitido/a no campamento de verán durante:

□ Primeira quincena de xullo (do 1 ó 15 de xullo)
□ Segunda quincena de xullo (do 16 ó 31 de xullo)
□ Primeira quincena de agosto (do 1 ó 15 de agosto)
□ Segunda quincena de agosto (do 16 ó 31 de agosto)
AUTORIZACIÓN
Don/a________________________________________________________________________________
Con dni_____________________________pai/nai/titor/a de____________________________________
_____________________________________________________________________________________
AUTORIZO a__________________________________________ a asistir ó campamento de verán e
realizar todas as actividades previstas nas distintas instalacións que ten o concello.
¿Padece algunha enfermidade, discapacidade ou alerxia?
______________________________________________________________________
¿Precisa tomar algún tipo de medicación?
______________________________________________________________________
Castroverde a ____ de _____________de 2018.

Asdo.:...........................................................
SEGUIR CUBRINDO POR DETRÁS

CONCELLO DE CASTROVERDE
De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais ( RGPD),
informámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos persoais e/ou os do menor (no seu caso) é o
Concello de Castroverde con dirección en Praza do Concello, nº 2, CP 27120, Castroverde. (Lugo). Os seus
datos persoais serán empregados para a correcta xestión da actividade na que se inscribe, cobro do servizo
(no seu caso), así como efectuar a xestión administrativa e contable derivada da actividade. A lexitimación
para o tratamento dos seus datos persoais é o consentimento expreso e explícito que nos outorga mediante
a firma do presente documento e a marcación das casas de permisos correspondentes. Nin os seus datos
persoais nin os do menor cederanse a terceiros, salvo que exista unha obrigación legal para iso. Vostede ten
dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na
información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da entidade sita na
dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello:
https://concellocastroverde.sedelectronica.es/ info.0
Uso de fotografías e/ou vídeos: coa finalidade de promocionar a actividade desenvolta polo Concello, a
través das actividades desenvoltas pola súa área de Cultura e Deportes, gustaríanos contar co seu
consentimento para a toma e publicación de imaxes e/ou vídeos nos que poida aparecer vostede ou, no seu
caso, o menor ao seu cargo, para á súa publicación tanto na páxina web oficial do Concello, con dominio
www.concellodecastroverde.gal, no perfil aberto na rede social Facebook polo Concello e/ou en
publicacións que se poidan chegar a realizar en soporte papel e/ou en medios de comunicación sobre as
actividades culturais e deportivas organizadas polo Concello.
Por favor marque a casa que se axuste, en cada caso, aos permisos que queira darnos.
FOTOGRAFÍAS/VÍDEOS
☐ Si, dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos nos que poida aparecer eu ou,
no seu caso, o menor ao meu cargo a través das canles mencionadas.
☐ Non dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos nos que poida aparecer eu ou,
no seu caso, o menor ao meu cargo.
Concello de Castroverde infórmalle que en calquera momento vostede poderá proceder a retirar o
consentimento facilitado para a publicación de imaxes e/ou vídeos, mediante comunicación dirixida á
dirección arriba indicada, sen que iso anule a lexitimación dos tratamentos que se efectuaron desde que se
outorgou o consentimento inicial ata que vostede retíronolo.

En Castroverde a

____ de _____________ de 20___

Devolver asinado polo representante legal do menor, en caso contrario no poderá participar na actividade
indicada.

Asdo,:____________________________________________
(Nome, Apelidos e DNI do Pai, nai ou titor legal)
Nome e Apelidos (Menor):_______________________________________

