ESCOLAS MUNICIPAIS CULTURAIS E DEPORTIVAS
FICHA DE PREINSCRICIÓN
DATOS NAI/PAI/TITOR LEGAL

(só menores de idade)

DNI/NIE

Nome e apelidos

Data de nacemento

Enderezo

Teléfono fixo

Teléfono móbil

Correo electrónico

DATOS PERSOAIS
Nome e apelidos

DNI/NIE

Enderezo

Teléfono fixo

EMPADROADO/A

Teléfono móbil

SI

NON

Correo electrónico

(a cubrir pola administración)

ACTIVIDADES NAS QUE ME PREINSCRIBO
NOME DA ACTIVIDADE

LUGAR DE REALIZACIÓN

DÍA DA SEMANA

HORARIO

Coa sinatura desta preinscrición, ACEPTO as seguintes condicións:
•

SO ME PODEREI INSCRIBIR NUN HORARIO E DÍA para a mesma actividade.

•

Deberei COMPROBAR nas listas de preinscrición que os meus datos persoais son correctos para a realización do sorteo.

•

CONFIRMAREI a miña aceptación en cada praza despois do sorteo nas LISTAS DEFINITIVAS de persoas admitidas, que se
publicarán no taboleiro do Edificio de Servizos Múltiples e na páxina web do Concello.

•

UNHA VEZ REALIZADO O SORTEO E DE OBTER PRAZA DEBEREI FORMALIZAR A MATRÍCULA, CUBRINDO O
IMPRESO E ASINANDO A ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA para que o Concello PASE O COBRO dos recibos
trimestrais segundo se establece no prezo público vixente e na convocatoria de actividades.

DECLARO baixo a miña responsabilidade que NON PADEZO enfermidade ou condición que me incapacite para a realización das
actividades nas que solicito a inscrición.
Culleredo,

de

de 20

Sinatura da persoa interesada ou representante legal

De acordo co Regulamento (EU) 2016/679, o Concello de Culleredo informa que tratará os datos coa máxima confidencialidade, coa exclusiva finalidade de xestionar o procedemento administrativo de referencia,
sendo a base de lexitimación o cumprimento dunha misión realizada en interese público. O abaixo asinante declara que todos os datos contidos nesta solicitude e os documentos que se unen son certos. Os datos
serán tratados de acordo ao establecido en Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, así como na normativa que puidese aplicarse para a súa tramitación,
realizándose aquelas cesións contempladas por lei ou aquelas consideradas como necesarias para os efectos oportunos.
Quedan recoñecidos os dereitos de acceso, rectificación, supresión e limitación do tratamento, así como o de portabilidade, que poderán ser exercidos, achegando en todo caso unha copia de documento acreditativo
da súa identidade e concretando o dereito ou dereitos que desexa exercer, mediante unha comunicación dirixida ao Comité de Privacidade de Concello de Culleredo por algunha das dúas seguinte vías: (i) Mediante
correo electrónico á dirección rgpd@culleredo.es ; ou (ii) por carta a Rúa do Concello, 12 – 15189 - Culleredo.

