ANEXO 1.
FICHA DE INSCRICIÓN NO XII CONCURSO DE VIÑETAS. 2021
CATEGORÍA A (12-14 anos)

( )

B (15-18 anos) ( )

DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE
NOME E APELIDOS

DATA DE NACEMENTO

ENDEREZO
LOCALIDADE

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

NIF

PSEUDÓNIMO EMPREGADO

Outros datos:
( ) Achégase fotocopia do DNI
( ) A participación nesta convocatoria supón a total aceptación das bases.
Lugar e data__________________________
(sinatura da persoa participante)

Don/Dona_______________________________________________ con DNI________________
como pai/nai ou titor/a de_________________________________________________________
1.- Autorizo a participación do meu/miña fillo/a no XII Concurso de viñetas “Moito por cambiar”.
2.- Autorizo á Deputación da Coruña para que empregue os datos de carácter persoal e imaxes
así como o traballo para calquera campaña de sensibilización e información das actividades da
Deputación da Coruña relacionadas co fomento da igualdade de xénero.
3.- Logo de ler a información en materia de protección de datos que figura a continuación na ficha,
consinto expresamente o tratamento dos datos persoais que constan nel.
Lugar e data________________ ,_____ de __________ de 2021.
Asinado(pai, nai, titor/a legal)

Os datos subministrados nesta ficha teñen a finalidade de poder desenvolver o XII Concurso de
viñetas “Moito por cambiar” no que vostede participa e están protexidos pola Lei orgánica 3/2018,
do 5 de decembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
O responsable do tratamento dos datos é a Deputación Provincial da Coruña.
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais contidos nesta solicitude é o consentimento
que a persoa asinante lle outorga á Deputación provincial coa súa sinatura. No caso de que sexa
denegado o consentimento para o tratamento dos datos persoais, non se poderá ter acceso ao
concurso por imposibilidade de tramitar a solicitude
O destinatario dos datos é a Deputación provincial que non cederá datos a terceiros, agás obriga
legal. Os datos facilitados conservaranse ata a finalización do X II Concurso de viñetas “Moito por
cambiar”
Ten vostede os dereitos a acceder, rectificar ou suprimir datos erróneos, solicitar a limitación do
tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade
deles en calquera momento. Estes dereitos poderán exercerse perante as oficinas centrais da
Deputación, na Av. Porto da Coruña, 2, 15003 a Coruña, ou dirixindo un correo a
delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.
Pode consultar a política de privacidade da Deputación no enderezo:
//www.dacoruna.gal/avisos/politica-privacidade

