FICHA DE INSCRICIÓN
CAMPAMENTO DE VERÁN CONCILIA 2021
DATOS DO/A PARTICIPANTE

Nome:
Apelidos:
Data de nacemento (dd/mm/aa):

Teléfono móbil:

DNI do/a
participante:

☐
Enderezo completo:
Correo electrónico:

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR/A 1
Nome:

Apelidos:

DNI:

Correo electrónico:

Teléfono móbil 1:

Empregado/a:

Teléfono móbil 2:

SI

NON

DATOS DO PAI, NAI OU TITOR/A 2
Nome:

Apelidos:

DNI:

Correo electrónico:

Teléfono móbil 1:

Teléfono móbil 2:

Empregado/a:

SI

NON

Non ten

……................…

☐ Autorizo ao/á participante a abandonar o lugar do campamento polos seus propios medios (marcar se procede).

DATOS MÉDICOS:
1.

Sanitarios:

1.1. Enfermidades importantes :

☐SI

☐NON En caso afirmativo indicar cál:

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
1.2.

Alerxia a algún medicamento: ☐SI

☐ NON

En caso afirmativo indicar cál

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
1.3.

Tratamento ou medicación:

☐SI

☐NON

En caso afirmativo indicar cál

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
1.4.

Alerxia alimentaria: ☐SI

☐ NON

En caso afirmativo indicar cál

………………………………………………………………………………………………………
Outras especificacións a ter en conta:

….............................................................................................................................

SOLICITA PARTICIPAR NA SEMANA,segundo a seguinte orde de prioridade( 1-4)
Nº prioridade

Semana
1ª Semana( Do 12 ao 16 de xullo)
2º Semana ( Do 19 ao 23 de xullo)
3ºSemana(Do 26 ao 30 de xullo)
4ºSemana ( Do 2 ao 6 de agosto)

Sinalar cun X

DECLARO QUE FUN INFORMADO/A de que a participación nesta actividade poderá comportar a captación de
imaxes, fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc. (en diante, “imaxes”) da persoa participante na
actividade, e a súa publicación a través dos medios de difusión corporativos das iniciativas e actividades do Concello de
Muxía, tales como páxinas web, redes sociais, álbums, informes/documentos derivados da actividade e noutros medios
de comunicación social. Para autorizar ou rexeitar a devandita captación e publicación de imaxes, que se entenderá
feita a título gratuíto e sen límite temporal, deberá marcar o recadro correspondente:


Autorizo a captación e publicación de imaxes



NON autorizo a captación e publicación de imaxes.

TRATAMENTO DE DATOS:
Aos efectos do disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27
de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre
circulación destes, e do artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garante
dos dereitos dixitais, polo que se regula o dereito de información na recollida de datos, a persoa titular e/ou os seus
responsables quedan informados e expresamente consenten a incorporación dos seus datos ao sistema de información
do CONCELLO DE MUXÍA e serán tratados para a xestión da actividade, e para manter o contacto coas nais/pais ou
titores legais das/os participantes. Conservaranse mentres dure a finalidade para a que se obtiveron. Infórmaselle que,
co fin de levar a bo termo a actividade, os datos poderán ser obxecto de tratamento ou acceso por terceiros cos que o
concello ten asinado os correspondentes contratos de Encargados de Tratamento. Non se realizarán transferencias
internacionais de datos sen o seu consentemento.
Así mesmo, informámoslle que ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos datos e a
limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose á, CONCELLO DE MUXÍA con enderezo en Rúa Real 35, 15124
Muxía ( A Coruña) ou enviando un correo electrónico a correomuxia@muxia.es , xunto cunha fotocopia do DNI ou
documento análogo en dereito, indicando o tipo de dereito que quere exercer. Ten dereito a retirar o consentemento
prestado en calquera momento. A retirada do consentemento non afectará a solicitude do tratamento efectuado
previamente. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación, se considera que o tratamento de datos persoais non se
axusta a normativa vixente ante a autoridade de control ( www.agpd.es).

Marcar cunha X a opción desexada:

Consinto o tratamento dos datos para as finalidades indicadas:

N

Asdo. Pai/Nai/Titor/a legal

AO SR. ALCALDE DO CONCELLO DE MUXIA

SI

NON

