Identificación do participante
Centro Escolar _______________________________________________________
Nome ______________________________________________________________
Apelidos ____________________________________________________________
DNI/Pasaporte _________________________________
Data Nacemento ______/_____________/____________

Home

Muller

Modalidade/s deportiva/s (sinalar cun “X”)

Datos pai/nai ou tutor legal do participante
Nome _______________________________________________________________
Apelidos _____________________________________________________________
DNI/Pasaporte _________________________________
Teléfono/s ______________________________Correo electrónico ______________________________________

Autorización de Autonomía (obligatorio a indicar para menores de idade)
O participante terá autonomía para irse só (sinalar cun “X” a opción elexida):
Ao finalizar a actividade

Ao chegar a súa parada

Sen Autonomía (non poderá irse só)

LOPD
De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, infórmase que os datos de carácter persoal declarados polo interesado neste
formulario pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable de tratamento será o Concello da Coruña, e cuxas finalidades e usos previstos
serán os seguintes: Xestión de datos de identificación e contacto de cidadáns que solicitan algún tipo de información e/ou documento ao Concello
a través do Portal web municipal. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais rexistrados nestes ficheiros
poderanse exercer ante o Rexistro Xeral do Concello da Coruña (Pza. María Pita, número 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da
citada Lei Orgánica 15/1999.
O Concello da Coruña dispón de páxinas web propias e doutros recursos de difusión da súa programación como folletos, cartafoles e demais, coa
finalidade de ofrecer información das actividades que se desenvolven nos programas que leva a cabo. As imaxes do desenvolvemento destas
actividades poderán empregarse para ilustrar información exclusivamente relativa ás mesmas, como poden ser: artigos nas páxinas web,
cartafoles, folletos ou presentacións audiovisuais explicando devanditos programas. Aplicando a Lei galega que regula a protección da infancia e
da familia e a Lei de protección de datos, informamos de que o cumprimento deste formulario e a posterior participación nas actividades que
difunde, supón a autorización expresa ao Concello da Coruña para a publicación de imaxes nas que poidan figurar participantes nas mesmas, nos
recursos informativos anteriormente especificados.

A Coruña, _______de ________________ de 20___
Sinatura do solicitante, ou do pai/nai/tutor legal (menores de idade)

