CONCURSO DE DISFRACES DO ENTROIDO 2020
SOLICITUDE DE INSCRICIÓ
NOME E APELIDOS ...............................................................................................................................
NIF ............................ ENDEREZO ...................................................................... Nº ..............................
CP........................ LOCALIDADE ............................................ TELÉFONO ...........................................
CORREO ELECTRÓNICO ........................................................................................................................
MODALIDADE NA QUE PARTICIPA:

□ Categoría individual infantil (até os 13 anos)
□ Grupo infantil conxuntado* (até os 13 anos)
□ Categoría individual xeral (máis de 14 anos)
□ Categoría grupo xeral conxuntado** (máis de 14 anos)
MOI IMPORTANTE:
* Na categoría “grupo infantil conxuntado” non poderán participar adultos ou nenos de máis de 14
anos. (Os adultos que acompañen aos nenos non poderán ir disfrazados).
** Na categoría grupo xeral conxuntado poderán participar nenos/nenas, sempre que o número de
integrantes de mais de 14 anos sexa maior que o número de menores de 13 anos participantes.

NÚMERO DE ORDE DE PARTICIPACIÓN: .................

Vigo, .......... de febreiro de 2020
SINATURA

EXCMO. ALCALDE DO CONCELLO DE VIGO

AUTORIZACIÓN PARA A PARTICIPACIÓN DUN MENOR NO CONCURSO
DE DISFRACES INFANTIL DO ENTROIDO 2020.
D./Dna. (nome do pai/nai/titor/a) ................................................................................................................
DNI .......................................................... Teléfono de contacto ................................................................
Enderezo Localidade .................................................................................................................................
Correo electrónico .....................................................................................................................................
AUTORIZO A PARTICIPACIÓN NO CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL DO ENTROIDO 2020 á/
ao seguinte menor da/o que son responsable:
Nome e Apelidos .......................................................................................................................................
Data de nacemento ..................................................................................................................................
E, en consonancia coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais e
Garantía dos Dereitos Dixitais, CONSINTO expresamente a publicación das imaxes nas cales apareza
a/ao menor da/do que son responsábel, individualmente ou en grupo, que se poidan realizar en vía
pública, nas diferentes secuencias durante o concurso infantil de disfraces do ENTROIDO 2020.
Sinatura do pai/nai/titor(a)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE TRATAMENTO DOS DATOS.
Responsable: Servizo de Festas do Concello de Vigo.
Finalidade: Participación no Concurso de Disfraces infantil do Entroido 2020.
Lexitimación: Consentimento expreso.
Destinatarios dos datos: Concello de Vigo. Non se prevén cesións ou transferencias de datos.
Exercicio de dereitos sobre protección de datos: Os interesaods poderán exercer os seus dereitos de
acceso, rectificación, supresión dos seus datos e demais que lle recoñeza a normativa reguladora a
través da Sede electrónica do Concello de 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 realízase de conformidade co previsto
no Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais 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.

