
XV FESTA DO DEPORTE
FOLLA DE INSCRIPCIÓN

NOME:                             APELIDOS:                                        
DATA DE NACEMENTO:                                       DNI:                  

DOMICILIO:                                                              N.º         
LOCALIDADE                                                CÓDIGO POSTAL:       

TELÉFONO:                                      E-MAIL:                             

AUTORIZACIÓN EN CALIDADE DE NAI/PAI/TITOR (cubrir en caso de ser menor de idade)

NOME:                                          APELIDOS:                           
DNI:                                             

Marca cunha X na actividade que queiras participar

XADREZ                        FÚTBOL                  ANDAINA        

FÚTBOL GAÉLICO              DORNAS A VELA        PIRAGÜISMO      

MARCHA CICLISTA             BALONCESTO         XIMNASIA RÍTMICA

          EN A ILLA DE AROUSA, A         DE AGOSTO 2019  

            FIRMA                                          

Dacordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos , informámoslle de que o responsable do tratamento dos seus datos é a

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL A ILLA DE AROUSA, con dirección rúa Palmeira,25, 36626 A Illa de Arousa.

1. 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 contratar coa Fundación
Deportiva Municipal A Illa de Arousa.
USO DE FOTOGRAFÍAS: Co fin de proporcionar as actividades municipais gustaríanos que nos autorizase a utilizar as súas fotografías no noso Facebook e
na páxina Web www.ailladearousa.es. Por favor marque a casa que se axuste aos permisos que quere darnos: Si non está marcada ningunha das dúas casas
entenderemos que nos da consentimento.

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 obrigas administrativas.
2, LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma
da presente circular.
3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS: FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL A ILLA DE AROUSA non cederá os seus datos de carácter persoal a terceiras
empresas.
4. 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.
FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL 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.


