FOLLA INSCRICIÓN
XXIV CAMPIONATO PESCA
OROSO 2022
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De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE OROSO,
con dirección PRAZA ISAAC DIAZ PARDO Nº1, 15888 - A CORUÑA; INFO@OROSO.GAL.
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos e durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións administrativas.

NOME E APELIDOS:_______________________________________________________
DNI:_________________DATA DE NACEMENTO (so menores): ________________
ENDEREZO:_______________________________________________________________
LOCALIDADE:______________________________________ C.P.:__________________
TELÉFONO/S:______________________________________________________________
Solicito participar como concursante, acepto e coñezo as bases do XXIV
Campeonato de Pesca de Oroso 2022.

Oroso, ______ de ______________________ de 2022

Asinado o participante:

Autoriza Pai/Nai/Titor:

USO DE FOTOGRAFÍAS: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo
Concello, gustaríanos que nos autorizase para utilizar as súas fotografías no noso Facebook
e na nosa páxina web www.concellooroso.com.
Dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través de
redes sociais, web mencionada e medios de comunicación.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de
protección de datos, informámoslle de que o responsable do tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE OROSO, con
dirección en PRAZA ISAAC DÍAZ PARDO Nº 1, 15888 – SIGÜEIRO (A CORUÑA); info@oroso.gal.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo.
Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal.
O tratamento dos seus datos está lexitimado polo cumprimento dunha obriga legal e/ou polo seu consentimento expreso.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así
como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento.
Para elo, CONCELLO DE OROSO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos.
Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para
acreditar a súa identidade.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: info@oroso.gal.
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