
AUTORIZACIÓNS

D./Dª________________________________________________ con DNI 
______________ con domicilio en 
______________________________________________________________ 
Concello de _________________________________________ e como pai/nai ou 
titor/a de 
____________________________________________________________________
________

AUTORIZO ao Concello de San Sadurniño a (marque o que considere):

Publicación de datos e/ou da imaxe da miña filla ou fillo, realizada durante esta 
actividade municipal “Aldea de verán 2021”, 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 utilidades derivadas da súa utilización non poderán, en 
consecuencia, xerar ningún tipo de lucro persoal nin comercial.
Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos 
outorga coa sinatura da presente autorización.

Realizar pequenas saídas fóra do recinto da actividade pola contorna do municipio 
(paseo fluvial e xardíns do Concello)

____________________ ,  ____ de _____________ de 2021.
Sinatura da persoa autorizante:

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle que o 
responsable do Tratamento dos seus datos persoais é o CONCELLO DE SAN SADURNIÑO, con enderezo en O 
CASAL, 16, 15560, SAN SADURNIÑO (A CORUÑA). Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado 
e a xestión administrativa derivada da prestación do dito servizo. Os datos  que sexan necesarios cederanse á 
empresa xestora  de “Aldea de Verán 2021” para a organización da actividade. Ten vostede dereito a acceder, 
rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, así como opoñerse, 
retirar o consentimento ou solicitar a súa portabilidade en calquera momento. Para isto, 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. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos 
solicitándoa por correo electrónico: correo@sansadurnino.gal
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