CONCELLO DE IRIXOA (A CORUÑA)
Pazo de Irixoa nº 6-A 15313 IRIXOA
Tel. 981 793 001 Fax 981 793 157
correo@irixoa.es

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO CONCURSO IMAXE CALENDARIO
DATOS PERSOA PARTICIPANTE
NOME:
PRIMEIRO APELIDO:
SEGUNDO APELIDO:
NIF/NIE:
ENDEREZO POSTAL:
CIDADE:
PROVINCIA:
TELÉFONO FIXO:
TELÉFONO MÓBIL:
CORREO ELECTRÓNICO:
ENDEREZO ELECTRÓNICO HABILITADO:

C.P.:

CONCELLO DE IRIXOA (A CORUÑA)
Pazo de Irixoa nº 6-A 15313 IRIXOA
Tel. 981 793 001 Fax 981 793 157
correo@irixoa.es

DON PAI /NAI / TITOR/A
NOME:
PRIMEIRO APELIDO:
SEGUNDO APELIDO:
NIF/NIE:
Autorizo ao meu fillo/ filla a participar no I concurso de deseño de imaxe para o calendario
municipal

Declaro ser tutor/a de __________________________________________________________ polo tanto,
procedemos a informalle do tratatamento de datos de carácter persoal que faremos .
O Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE IRIXOA, con dirección en PAZO DE IRIXOA,
Nº 6 A, 15313 – IRIXOA (A CORUÑA); correo@irixoa.es
1.- DPO: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE IRIXOA é Servicios de Adaptación Continua en
Protección de Datos RB,S.L. có que poderá contactar en correo@irixoa.es
2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarle o servicio solicitado, así como a xestión
administrativa derivada do mesmo.
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/ou páxina web https://www.irixoa.es Por favor marque a casa que
se axuste aos permisos que quere darnos:
Si, dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das redes
sociais/web
Non dou o meu consentimento para que se me publiquen as miñas fotografías a través das redes
sociais/web
3.- Prazo de conservación: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa
solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo e
sempre que se vexa cumprido o prazo de prescripción de posibles responsabilidades derivadas do tratamento
4.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da
presente circular e o conservaremos mentres ao realizar a solicitude de prestación do servico.
5.- Destinatarios de cesións: Os datos facilitados poderán ser obxecto de cesión a terceiros para o cumprimento de
funcións directamente relacionadas cós fins lexítimos dos negociados do Concello e, en particular, poderán ser
comunicados ás seguintes entidades:
* Empresas, proveedores e entidades sen ánimo de lucro (fundacións, asociación, ONG´s…) colaboradoras
do CONCELLO DE IRIXOA directamente relacionadas coa prestación dos servizos propios de cada negociado.
* Concellos distintos do CONCELLO DE IRIXOA, Administración Pública Autonómica, Sergas ou calquera
organismo público directamente relacionado coa Administración Pública Local.
* Forzas e corpos de seguridade do Estado, policía local, servizos de emerxencia, servizos sociais, servizos de
saúde e benestar coa finalidade de prestar unha atención integral ós usuarios.
* Órganos xuridiccionáis, en orde a manter unha cooperación e coordinación axeitada coa Administración
de Xustiza.
6.- Dereitos: 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.
O CONCELLO DE IRIXOA dispón de formularios específicos para facilitarle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar
a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en
correo@irixoa.es, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Agencia
Española de Protección de datos, a través das seguintes vías: Sede electrónica: www.aepd.es, Correo postal: C/ Jorge
Juan 6, 28001 – Madrid,Tel: 901 100 099 – 91 266 35 17.

SINATURA:

