
 
 

I CONCURSO FOTOGRÁFICO  

“DÍA INTERNACIONAL DA MULLER RURAL”  CONCELLO DE NEGREIRA 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN 

Datos da persoa autora da imaxe participante:  

- Nome e apelidos: __________________________________________________ 

- NIF/NIE: ________________________________________________________ 

- Teléfono de contacto:_______________________________________________ 

- Enderezo electrónico: ______________________________________________ 

Categoría na que se presenta:  

               “Rapazada” 

                “Maiores” 

- Título da imaxe: ___________________________________________________ 

- Breve descrición da obra (describila como máximo en 250 palabras): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

Por medio do seguinte formulario, a persoa autora da imaxe declara o 

seguinte:  

- Que coñece e acepta de forma expresa as Bases do Concurso e que a fotografía 

que presente no Concurso cumpre estritamente os requisitos sinalados nas Bases.  

- Que a persoa participante é posuidora dos dereitos da autoría da imaxe que 

presenta ao Concurso.  



 
 

- Que a responsabilidade derivada do dereito á intimidade e á propia imaxe que na 

difusión desas imaxes e a súa inclusión neste concurso poidan levar aparelladas 

recaerá sobre a persoa participante.  

- Que a fotografía que se presente ao Concurso non pode ter sido publicada en 

catálogos, revistas, xornais ou similares, e non pode ter recibido ningún premio 

noutro concurso, festival, certame ou nalgún evento similar. 

 

En _________________, a________ de ____________________ de 2022. 

 

 

 

 

Asina: ______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), infórmaselle que o CONCELLO DE NEGREIRA, con CIF P1505700C e domicilio en 
Rúa do Carmen 3, 15830 Negreira (A Coruña), é o Responsable do Tratamento. Os datos de carácter persoal facilitados a través do presente 
formulario, así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente departamento de Servizos Sociais, á cal vaia dirixida a presente 
solicitude. A base legal para o tratamento dos seus datos está fundada nos art. 6.1 c) “o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación 
legal aplicable ao responsable do tratamento” art 6.1 d) “ o tratamento é necesario para protexer intereses vitais da persoa interesada ou de outra persoa 
física”, e a obtención do seu consentimento, mediante a súa clara acción afirmativa neste rpesente documento, de acordo co artigo 6.1.a de o RXPD. Os 
datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente 
de Protección de Datos. A persoa interesada poderá exercer 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 é dirección dpd@concellodenegreira.es ou 
a través do Rexistro Central do Concello de Negreira, incluíndo os seguintes datos: nome e apelidos da persoa interesada, fotocopia do seu documento 
nacional de identidade, ou do seu pasaporte ou outro documento válido que o identifique e, no seu caso, da persoa que a represente, petición que se 
concreta á solicitude, dirección a efectos de notificacións, data e firma da persoa solicitante. Pode obter máis información consultando a Política de 
privacidade na páxina web do Concello: https://concellodenegreira.gal/index.php/es/politica-de-privacidad 


