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PREINSCRICIÓN ACTIVIDADES SOCIAIS
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DATOS PERSOAIS
APELIDOS

NOME

DNI

DATA DE
NACEMENTO

TELÉFONO

PARROQUIA
(EMPADROAMENTO)

EN CASO DE PARELLA
VINCULADA EN BAILE
EN CASO DE MENORES DE
IDADE DATOS TITOR LEGAL

NOME E APELIDOS DA PARELLA VINCULADA
DNI
NOME E APELIDOS DO TITOR OU TITORA LEGAL
DNI

ACTIVIDADE 1

LUGAR

DÍA

HORARIO

ACTIVIDADE 2

LUGAR

DÍA

HORARIO

ACTIVIDADE 3

LUGAR

DÍA

HORARIO

ACTIVIDADE 4

LUGAR

DÍA

HORARIO

DATA

SINATURA DA PERSOA INSCRITA OU REPRESENTANTE LEGAL

A persoa que asina esta inscrición, maior de idade, é coñecedora das condicións de obrigado cumprimento e das normas xerais das
actividades que se desenvolverán ao longo deste curso 2017-2018.
Presenta o DNI no momento de formalizar esta inscrición, tendo preferencia as persoas empadroadas no Concello de Arteixo.
“De conformidade co disposto no artigo 5.1. da LOPD 15/1999 do 13 de decembro, os datos persoais facilitados serán incorporados a
un ficheiro de titularidade pública, do que é responsable Concello de Arteixo, coa finalidade de aplicalos ás actividades relacionadas
coas súas competencias segundo se especifica no Regulamento municipal de protección de datos de carácter persoal. En relación
cos seus datos persoais, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na LOPD
15/199 e no RD 1720/2007, dirixíndose ao Concello de Arteixo (Praza Alcalde Ramón Dopico – 15142 – Arteixo – A Coruña).
Os datos facilitados poderán ser comunicados a terceiros dentro dos fins directamente relacionados coas actividades, que poden ser
consultados na disposición de creación do Ficheiro”.
Autorizo ao Concello de Arteixo ao uso da imaxe para labores de administración, divulgación e difusión para a súa publicación en
diferentes medios tanto en soporte papel como en soporte dixital segundo a Lei orgánica 1/85 do 5 de maio, de protección civil, á
intimidade persoal e familiar e ao da propia imaxe.
No caso de menores deberán acompañar o modelo da autorización para a publicación de imaxes asinado polo titor ou titora legal.

