
 
FICHA DE INSCRICIÓN: CAMPAMENTO URBANO 

APELIDOS E NOME DO/A PARTICIPANTE 
 

DATA DE NACEMENTO 
 

 

APELIDOS E NOME DA NAI/PAI OU TITOR/A LEGAL
 
NIF 
 
DOMICILIO  
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO  
 

 

SERVIZOS SOLICITADOS 

 Asistencia por quendas. Marcar nas que queira participar:
 
1ª) QUENDA: DO 1 AO 15 DE XULLO 
 
2ª) QUENDA: DO 16 AO 31 DE XULLO 
 
3ª) QUENDA:  DO 1 AO 15 DE AGOSTO
 
4ª) QUENDA: DO 16 AO 31 DE 
 

 

INTOLERANCIA, ALERXIA E/OU ENFERMIDADE DA/O MENOR 

 
                NON 
 
                SI EXPOÑA CAL:    
 
 

 

 
N: CAMPAMENTO URBANO RESPIRA 2022

APELIDOS E NOME DO/A PARTICIPANTE  

NIF  
 

APELIDOS E NOME DA NAI/PAI OU TITOR/A LEGAL 

Asistencia por quendas. Marcar nas que queira participar:

1ª) QUENDA: DO 1 AO 15 DE XULLO  

2ª) QUENDA: DO 16 AO 31 DE XULLO  

3ª) QUENDA:  DO 1 AO 15 DE AGOSTO 

4ª) QUENDA: DO 16 AO 31 DE AGOSTO 

NTOLERANCIA, ALERXIA E/OU ENFERMIDADE DA/O MENOR  

RESPIRA 2022 

Asistencia por quendas. Marcar nas que queira participar: 



 
AUTORIZACIÓNS DA NAI, PAI OU TITOR/A DO/A PARTICIPANTE:

 

a)          Autoriza a participar ao menor no
Negreira. 

 
b)             Autoriza ao Concello de Negreira para que permita a captación de fotografías, a gra

imaxes e o rexistro de son daqueles eventos organizados polo Concello nos que apareza o/a neno/a 
antedito/a, ben a título individual ou formando parte dun grupo. 

As imaxes e os sons destinaranse á súa difusión a través de calquera medio de comuni
ouimpreso así como aoarquivo para a súa utilización 
documento que se publique a instancias do Concello de Negreira, mantendosempre a observancia dos 
dereitos da infancia e sen desvirtuar en nin
foron captadas. A autorización e licenza de uso da imaxe do Autorizante realizada neste acto refírese 
exclusivamente ás fotografías, vídeos ou
Concello de Negreira, cos exclusivos fins anteriormente referenciados, polo que o Concello de 
Negreirapoderánfacer uso das imaxesaos únicos efectos antes mencionados. A base legal para o 
tratamento dos seus datos está fundada na obtención do seu
acción afirmativa neste presente documento, de acordoco artigo 6.1.a de o RGPD. O interesado 
terádereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. A difusión de imaxes en prensa e RRSS 
suporá unha comunicación de datos a terceiros
Así mesmo, poderáexercer os seusdereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición 
mediante escrito remitido á dirección do Responsable arriba indicada, solicitar m
mediante correo electrónico á dirección 
Concello de Negreira incluíndo os seguintes datos: nome e apelidos do interesado, fotocopia d
documento nacional de identidade, ou do seu pasaporte ou
no seu caso, da persoa que o represente, petición en que se concreta a solicitude, dirección a efectos de 
notificacións, data e firma do solicitante.

 

          Autoriza ao Concello de Negreira a facer as oportunas comprobacións do cumprimento
requisitos establecidos para o acceso aoservizo (empadroamento no Concello de Negreira)

 

 

 

 

 

 
AUTORIZACIÓNS DA NAI, PAI OU TITOR/A DO/A PARTICIPANTE: 

Autoriza a participar ao menor no programa CAMPAMENTO URBANO 

oncello de Negreira para que permita a captación de fotografías, a gra
imaxes e o rexistro de son daqueles eventos organizados polo Concello nos que apareza o/a neno/a 
antedito/a, ben a título individual ou formando parte dun grupo.  

destinaranse á súa difusión a través de calquera medio de comuni
ouimpreso así como aoarquivo para a súa utilización en campañas de promoción oucalquera tipo de 
documento que se publique a instancias do Concello de Negreira, mantendosempre a observancia dos 
dereitos da infancia e sen desvirtuar en ningún caso o seu significado nintampouco o contexto no que 

A autorización e licenza de uso da imaxe do Autorizante realizada neste acto refírese 
exclusivamente ás fotografías, vídeos ou calquera outro tipo de gravacións

, cos exclusivos fins anteriormente referenciados, polo que o Concello de 
poderánfacer uso das imaxesaos únicos efectos antes mencionados. A base legal para o 

tratamento dos seus datos está fundada na obtención do seu consentimento, mediante a súa clara 
acción afirmativa neste presente documento, de acordoco artigo 6.1.a de o RGPD. O interesado 

consentimento en calquera momento. A difusión de imaxes en prensa e RRSS 
e datos a terceiros atendendo á natureza e funcionamento

Así mesmo, poderáexercer os seusdereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición 
mediante escrito remitido á dirección do Responsable arriba indicada, solicitar m
mediante correo electrónico á dirección dpd@concellodenegreira.es ou a través do Rexistro

incluíndo os seguintes datos: nome e apelidos do interesado, fotocopia d
documento nacional de identidade, ou do seu pasaporte ou outro documento válido que o identifique e, 
no seu caso, da persoa que o represente, petición en que se concreta a solicitude, dirección a efectos de 
notificacións, data e firma do solicitante. 

Autoriza ao Concello de Negreira a facer as oportunas comprobacións do cumprimento
requisitos establecidos para o acceso aoservizo (empadroamento no Concello de Negreira)

URBANO RESPIRA do Concello de 

oncello de Negreira para que permita a captación de fotografías, a gravación de 
imaxes e o rexistro de son daqueles eventos organizados polo Concello nos que apareza o/a neno/a 

destinaranse á súa difusión a través de calquera medio de comunicación audiovisual 
en campañas de promoción oucalquera tipo de 

documento que se publique a instancias do Concello de Negreira, mantendosempre a observancia dos 
gún caso o seu significado nintampouco o contexto no que 

A autorización e licenza de uso da imaxe do Autorizante realizada neste acto refírese 
outro tipo de gravacións dixitais realizadas polo 

, cos exclusivos fins anteriormente referenciados, polo que o Concello de 
poderánfacer uso das imaxesaos únicos efectos antes mencionados. A base legal para o 

consentimento, mediante a súa clara 
acción afirmativa neste presente documento, de acordoco artigo 6.1.a de o RGPD. O interesado 

consentimento en calquera momento. A difusión de imaxes en prensa e RRSS 
atendendo á natureza e funcionamento destos servizos. 

Así mesmo, poderáexercer os seusdereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición 
mediante escrito remitido á dirección do Responsable arriba indicada, solicitar máis información 

ou a través do Rexistro xeral do  
incluíndo os seguintes datos: nome e apelidos do interesado, fotocopia do seu 

outro documento válido que o identifique e, 
no seu caso, da persoa que o represente, petición en que se concreta a solicitude, dirección a efectos de 

Autoriza ao Concello de Negreira a facer as oportunas comprobacións do cumprimentodos 
requisitos establecidos para o acceso aoservizo (empadroamento no Concello de Negreira) 



 
c)              Autoriza as seguintes persoas para recoller

CAMPAMENTO  URBANO RESPIRA

 
1.-…………………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:…………….
2.-…………………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:…………….
3.-…………………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:…………….
4.-…………………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:…………….
 

De conformidadeco establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro,
Datos Persoais e garantía dos dereitosdixitais (LOPDG
15830NEGREIRA (A Coruña) é o Responsable do Tratamento. Os datos de carácter persoal facilitados a través do prese
documentación achegada, serán incorporados aocorrespondente departamento de
o tratamento dos seus datos está fundada nos art.6.1 e) do RXPD: “en cumprimento de misión realizada en interese públi
públicos conferidos a este Concello"; art. 6.1 c) "o tratamento é necesario para o cumplimento

tratamento" art. 6.1 d) ”o tratamentoé necesario para prote
seuconsentimento, mediante a súa clara acción afirmativa neste presente documento, de acordoco artigo 6.1.a de o RXPD.
maneira confidencial e só serán cedidos a outras en
interesado poderáexercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición mediante escrito remitido á dirección do Responsable 
arriba indicada, solicitar máis información mediante correo electrónico á dirección
Negreiraincluíndo os seguintes datos: nome e apelidos do
documento válido que o identifique e, no seu caso, da persoa que o represente, petición en que se concreta a solicitude, dire
data e firma do solicitante. Pode obtermáis información consultando

Concello: https://concellodenegreira.gal/index.php/es/politica

 

 

En Negreira, a …………………………

 

 

Asdo/ 

 

 
persoas para recoller ao menor participante no 

RESPIRA: 

…………………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:…………….
…………………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:…………….
…………………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:…………….

………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:…………….

De conformidadeco establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro,
Datos Persoais e garantía dos dereitosdixitais (LOPDGDD), infórmaselle que o CONCELLO DE NEGREIRA, con CIF P1505700C

é o Responsable do Tratamento. Os datos de carácter persoal facilitados a través do prese
achegada, serán incorporados aocorrespondente departamento de ServizosSociais á cal vaiadirixida a presente solicitude.

nos art.6.1 e) do RXPD: “en cumprimento de misión realizada en interese públi
o tratamento é necesario para o cumplimento dunha obrigación legal

necesario para protexer intereses vitais do interesado ou de outra persona física
seuconsentimento, mediante a súa clara acción afirmativa neste presente documento, de acordoco artigo 6.1.a de o RXPD.
maneira confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas nalexislaciónvixente de Protección de Datos.

dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición mediante escrito remitido á dirección do Responsable 
rriba indicada, solicitar máis información mediante correo electrónico á dirección dpd@concellodenegreira.esou a través do Rexistroxeral do

Negreiraincluíndo os seguintes datos: nome e apelidos do interesado, fotocopia do seu documento nacional de identidade, ou do seu pasaporte ououtro 
documento válido que o identifique e, no seu caso, da persoa que o represente, petición en que se concreta a solicitude, dire

Pode obtermáis información consultando a Política de privacidadenapáxina web do 

https://concellodenegreira.gal/index.php/es/politica-de-privacidad 

………………………..........de………………………… de 2022

ante no 

…………………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:……………. 
…………………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:……………. 
…………………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:……………. 

………………………………………… con DNI:……………………………. en calidadede:……………. 

De conformidadeco establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de 
P1505700C e domicilio en Rúa do Carmen 3, 

é o Responsable do Tratamento. Os datos de carácter persoal facilitados a través do presente formulario, así como a 
á cal vaiadirixida a presente solicitude. A base legal para 

nos art.6.1 e) do RXPD: “en cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes 
obrigación legal aplicable ao responsable do 

tra persona física” , e a obtención do 
seuconsentimento, mediante a súa clara acción afirmativa neste presente documento, de acordoco artigo 6.1.a de o RXPD. Os datos serán tratados de 

tidades cando se cumpran as esixencias establecidas nalexislaciónvixente de Protección de Datos.  O 
dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición mediante escrito remitido á dirección do Responsable 

ou a través do Rexistroxeral do  Concello de 
interesado, fotocopia do seu documento nacional de identidade, ou do seu pasaporte ououtro 

documento válido que o identifique e, no seu caso, da persoa que o represente, petición en que se concreta a solicitude, dirección a efectos de notificacións, 
a Política de privacidadenapáxina web do 

……..........de………………………… de 2022 


