
CONCELLERÍA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL, CULTURA, FESTAS E TURISMO

REXISTRO

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN  FIGURANTES INFANTÍS CABALGATA DE REIS  
CONCELLO DE CULLEREDO 2022

INSCRICIÓN  do  3 o 14  decembro 2021 (SORTEO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS O 22 DE DECEMBRO 2021)

DATOS DO/A  PARTICIPANTE 
   1º APELIDO            2º APELIDO  

NOME            DATA DE NACEMENTO           IDADE

 ENDEREZO         LOCALIDADE     

 CONCELLO  PROVINCIA               CÓDIGO POSTAL     

TALLA  ALTURA

DATOS DE AUTORIZACIÓN DO PAI/NAI OU TITOR/A LEGAL

Eu D/Dna________________________________________________________________con NIF_____________________________

e como pai ______, nai_____,titor/a_____ do/a participante, AUTORIZO  a súa asistencia  para participar como figurante na  
CABALGATA DE  REIS que organiza o Concello de Culleredo.(Marque cunha X o que proceda)

O feito de asinar esta solicitude implica a AUTORIZACIÓN  do pai/nai/titor/a do/a participante para a realización de fotografías e/ou 
vídeo  por parte do Concello de Culleredo nos medios e soportes que considere oportunos.

TELÉFONO MÓBIL      TELÉFONO FIXO      ENDEREZO ELECTRÓNICO

DECLARO QUE Sinale o que proceda cun SI ou cun NON SI NON

O neno/a está empadroado/a no Concello de Culleredo

O/a pai, nai ou titor/a coa súa sinatura  autoriza ao Concello de Culleredo a comprobar os 
datos do Padrón Municipal para verificar o que se manifesta nesta solicitude.

COMPROBADO
pola administración

O Concello de Culleredo é o responsable dos datos persoais e infórmalle que éstes serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679  de 27 de abril de 2016 (GDPR), coa finalidade para a que foron
recabados e conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento. Poderanse ceder os seuts datos a terceiros por ser necesario para lograr a finalidade do tratamento ou ás autoridades públicas por
obligación legal. Vostede poderá retirar o consentimento en calquera momento, así como ejercitar os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos, previa acreditación da súa indentidade, na
dirección Rúa do Concello núm. 12, 15189 Culleredo. Emai: formación.emprego@culleredo.es.

CULLEREDO,     de  de 2021 SINATURA

Sr. Alcalde Presidente do  Concello  de Culleredo.
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