
FICHA DE INSCRICIÓN “NADAL DEPORTIVO EN FAMILIA”

Don/dona. ....................................................................................................              con D.N.I.       

autorizo o/a meu/miña fillo/filla               de             

de      anos e con D.N.I.                                                  a participar nas seguintes actividades do NADAL 

DEPORTIVO EN FAMILIA:

 Voleibol  Fútbol  Ximnasia Rítmica

 Xogos Tradicionais  Xogos Predeportivos  Baile Moderno

 Bicicleta  Zumba  Baile Tradicional

*Obrigatorio inscribirse en varias actividades.

 AUTORIZO ó concello de San Sadurniño a publicar as imaxes do/a meu/miña fillo/a, relacionados con 

actividades organizadas por este Concello, en:

- Páxina web 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.

Teléfono de Contacto: 

Asinado.

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 o
CONCELLO DE SAN SADURNIÑO, con enderezo no Casal, 16, 15560 San Sadurniño; correo@sansadurnino.gal. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para
prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo
solicitado. PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento
legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao
realizar a solicitude de prestación do servizo. DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O CONCELLO DE SAN SADURNIÑO non cederá os seus datos de carácter persoal.   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 SAN SADURNIÑO 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.

CONCELLARÍA DE DEPORTES
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