
De conformidade ao disposto na lei 15/1999 de Datos de Carácter persoal, informámoslle que os datos
de carácter persoal recollidos neste documento formán parte dun ficheiro automatizado, do CONCE-
LLO DE SAN SADURNIÑO, cuxa finalidade é a realización de xestións. Vostede poderá exercer os
dereitos de acceso,rectificación, cancelación ou oposición, segundo o disposto na lei, poñéndose en
contacto co noso Dpto de Dereitos ARCO no Enderezo: O Casal 16; 15560 San Sadurniño, A Coruña.

Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recupe-
ración, nin transmitida, sen a autorización por escrito do titular deste documento.

Marca cun X a/s actividade/s na/s que te queres inscribir:

Esta folla entregarase cuberta na Casa da Cultura (planta baixa ata as 15:00 horas) ou na Biblioteca (Ata as 20:30 horas)

x Día Actividade

15 de xuño Tirolina
15 de xuño Ruta de Sendeirismo nocturna
15 de xuño Obradoiro de Educación canina
15 de xuño Obradoiro de Cociña Creativa
15 de xuño  Paintball
14 de Set. Obradoiro de Danzas urbanas
14 de Set. Obradoiro de Graffiti
14 de Set. Obradoiro Drons
14 de Set. Mindfulness
14 de Set. Obradoiro de cócteles sen alcol
12  de Out. Parkour
12  de Out. Obradoiro de Baile Moderno e Salsa
12  de Out. KDD BTT nocturna
12  de Out. Zumba
12  de Out. Obradoiro de Malabares

Nome e Apelidos:

DNI:

Enderezo:

Teléfono:

email:

Data de nacemento:

Nome completo e contacto do pai, nai ou titor/a que asina (en caso de ser menor de idade):

Autorizo ao Concello de San Sadurniño a:
Publicar os datos e/ou a imaxe do meu fillo ou filla, relacionados con actividades organizadas por este Concello, en:
Páxina web e redes sociais do Concello.
Filmacións (en calquera tipo de soporte) destinadas á difusión das actividades e proxectos educativos e lúdicos,
revistas, exposicións ou publicacións nas que participe o Concello.
Todo o anterior estará suxeito exclusivamente a un uso educativo e lúdico. Polo tanto, as accións, produtos e utilida-
des derivadas da súa utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro persoal nin comercial.

Asinado: 
Para menores de idade a sinatura será a do pai, nai ou titor/a

FOLLA de
INSCRICIÓN

NÚMERO DE INSCRICIÓN:

DATA E HORA DE RECOLLIDA:


