AREA DE DEPORTES
FICHA DE INSCRIPCIÓN – Temp. ......./.......

Data:______________________________
Categoría:___________________________

ESCOLA DEPORTIVA MUNICIPAL DE FÚTBOL
DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A
DNI, NIE o Pasaporte:

Nome:

Apelidos:

Domilicio:

Nº.:

Municipio:

Provincia:

Teléfono fixo:

Teléfono Móbil:

C.P.:

Portal:

Escal.:

Planta:

Pta:

Data de nacemento:

Correo electrónico:

NOME DO PAI /NAI OU TITOR
DNI, NIE o Pasaporte:

Apelidos:

Teléfono Móbil:

Nome:

Correo electrónico:

AUTORIZO ao meu fillo/a a participar na actividade deportiva indicada no encabezado, para o que
firmo o documento en O Carballiño, a ____ de _______________ de 20 .

TOTAL A INGRESAR NO SERVIZO DE RECADACIÓN DO CONCELLO DO CARBALLIÑO................................
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA O TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
Conforme ao Regulamento xeral de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os seus datos persoais van ser incorporados a ficheiros automatizados cuxa finalidade é o tratamento
para a xestión da súa relación coa Área de Deportes do Concello do Carballiño. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación con esta institución ou durante os anos
necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Se desexan exercer o dereito de acceso, rectificación supresión e
oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisión individualizadas, dirixan un escrito a Concello do Carballiño, Praza Maior, 1. C.P. 32500 - O Carballiño.
AUTORIZACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS E IMAXES
De acordo coa Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslles que os seus datos pesoais quedan incorporados a un ficheiro coa finalidade de
realizar a xestión da súa relación coas Escolas Deportivas Municipais, así como para:
Publicar imaxes e vídeos nos que pareza o alumnado ou outras informacións referidas a estes e relacionada coas actividades da escola nas distintas publicacións (incluídas na páxina web) que a escola
realice dentro da súa actividade.
Publicar vídeos, gravados en direrentes actividades organizadas pola escola, utilizando para iso medios de comunicación alleos, coa finalidade de dar difusión ás actividades.
O envío de correos electrónicos ao alumnado ou pais/titores, no que apareza información relacionada coas distintas actividades organizadas polo Concello do Carballiño .
Para o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deberá dirixirse ao Concello do Carballiño, na Praza Maior, 1-32500 O Carballiño (Ourense).

SÍ DOU O MEU CONSENTIMENTO
NON DOU O MEU CONSENTIMENTO

O Carballiño, a….….. de………………… de 20
Firma

(Signatura do Pai/Nai titor legal)

