BOLETÍN DE INSCRICIÓN AO CONCURSO
D./Dna. (neme do pai/nai/titor/a), ____________________ DNI _______________
Enderezo

Localidade

Teléfono de contacto _______________ Correo electrónico __________________

Solicito a inscrición no concurso ''Vente cos reis magos" 2019/20 da/o seguinte menor da/o que son responsable:
Neme____________________
_ _ _ _
_

Apelidos________________
_

Data de nacemento---------------------------------------

E, en consonancia coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais,

relativo á protección das persoas f ísicas no que respecta ao trata mento de datos persoais e á libre circulación destes datos, CONSINTO
expresamente a publicación das imaxes nas cales apareza a/o menor da/o que son responsable, individualmente ou en grupo, que se
poidan realizar en vía pública, nas diferentes secuencias durante o desfile da Cabalgata de Reis 2020.

Sinatura do pai/nai/titor(a)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TRATAMENTO DOS DATOS
Responsable: Servizo de Festas do (encello de Vigo.
Finalidade: lnstrución do procedemento do Concurso Vente cos Reis Magos 2019/20, cuxo obxecto é a selección de corenta nenas/os

máis doce suplentes para participar no desfile da Cabalgata de Reis 2020.

Lexitimación: Consentimento expreso.
Destinatarios dos datos: (encello de Vigo. Non se prevén cesións ou transf erencias de datos.

Exercicio de dereitos sobre protección de datos: Os interesados poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión dos

seus datos e demáis que lle recoñeza a normativa reguladora a través da Sede electrónica do Concellode Vigo (www.vigo.org) e demais
lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Contacto do delegado de protección: dpd.vigo@vigo.org
Procedencia dos datos: Pais/nais/titores dos menores.
Información adicional: O tratamento e protección destes datos realizase de conformidade co previsto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de

decembro, de Protección de Datos Persona is e garantía dos dereitos dixitais, de xeito que os datos persoais sexan tratados garantindo os

principios relativos ao seu tratamento así como os dereitos dos interesados ao respecto, e demais normativa vixente na materia.

