INSCRICIÓN CURSOS NATACIÓN
VERÁN 2019

DATOS DO ALUMNO/A
NOME E APELIDOS:

NIF:

ENDEREZO:

IDADE

CONCELLO:

PROVINCIA:

CP:

TELÉFONO:

EMAIL:

ENFERMIDADES/DISCAPACIDADES/ALERXIAS:

DATOS DA NAI/PAI, TITORA/OR, E/OU REPRESENTANTE LEGAL
NOME E APELIDOS:

NIF/NIE:

DOCUMENTO QU ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

OBRADOIRO DE PISCINA
QUINCENA:
QUINCENA:

MES DE XULLO:
MES DE AGOSTO:

CUOTA:
CUOTA:

Declara:
1) Coñecer os riscos que comporta a realización da actividade solicitad.
2) Non padecer enfermidade que impida ou desaconselle a súa realización

.
Sarria,______de ___________de_____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Marcar o que proceda:

NON

●

SI

AUTORIZO AO CONCELLO DE SARRIA

A publicación da imaxe do meu fillo/a ou da miña persoa nos recursos educativos, páxina web etc do Concello. O uso da
imaxe estará suxeito, exclusivamente, a un uso educativo non comercial. As accións, productos e utilidades derivadas da
súa utilización da imaxe non poderán, xerar ningún tipo de lucro. Esta autorización é única e exclusivamente para ás actividades
organizadas polo Centro.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5
de diciembre (LOPDGDD), o Concello de Sarria infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Sarria, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións
administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos
informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou
cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello.

NOTA: no dorso deste impreso indícanse a documentación que deberá achegar con esta solicitude.
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DOCUMENTACIÓN XERAL A PRESENTAR:
Fotocopia do DNI/NIE do titular da conta bancaria

ENTREGA DE SOLICITUDE A PARTIR DO 18 DE XUÑO. AS PRAZAS SERÁN
ADXUDICADAS POR RIGOROSA ORDE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Información e inscricións: Oficina de Información Xuvenil do Concello de Sarria (O.M.I.X)

Conta bancaria para a domiciliación (CÓDIGO IBAN)
ES
NIF/CIF

Titular da conta

Enderezo Fiscal

CP

Localidade

Teléfono

Provincia

A persoa que asina responsabilizarse dos datos detallados anteriormente, tanto xerais como bancarios, que identifcan a conta e a
entidadefinaceira a través das que se desexan recibir os pagos que poidan corresponder, quedando o Concello de Sarria exonerado de
calquera responsabilidade derivada de erros ou omisións neles. No caso de non coincidir a/o titular da conta coa persoa asinante da
solicitude deinscrición deberá achegarse copia do D.N.I da/o titular da conta.

Sinatura: o titular da Conta

Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña
para a realización de actuacións administrativas.

Responsable

Concello de Sarria

Finalidade

Tramitar procedementos e actuacións administrativas.

Lexitimación

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade.

Destinatarios

Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a
terceiros países.

Dereitos

Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

Información
Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección
http://sarria.sedelectronica.es/privacy

Presto o meu consentimento para que os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña poidan ser
utilizados para o envío de información de interese xeral.

Responsable
Finalidade

Concello de Sarria
Informar sobre as actividades que se realizan polo Concello de Sarria

Lexitimación

Consentimento

Destinatarios

Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a
terceiros países.

Dereitos

Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

Información
Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección
http://sarria.sedelectronica.es/privacy#note6

