SOLICITUDE DE INSCRICIÓN FESTA DO DEPORTE 2019
ENTIDADE:

DISCIPLINA:

RAZÓN SOCIAL:

CIF:

PERSOA DE CONTACTO:

DNI:

TLF. FIXO:

TLF. MÓBIL:

CORREO ELECTRÓNICO:
NOME USUARIOS EN REDES SOCIAIS
Twitter:
Instagram:
Facebook:
OBSERVACIÓNS:

EXPLICACIÓN DA ACTIVIDADES COA QUE COLABORA NA FESTA DO DEPORTE:

NECESIDADES DA ACCIÓN:

Autorizo e cedo ao Departamento Municipal de Deportes do Concello de Santiago de Compostela para a organización da Festa do
Deporte SCQ, os dereitos de explotación sobre as fotografías ou gravacións
gravacións que lles facemos chegar, así como as que temos nas
nosas Redes Sociais, para a súa difusión nas diferentes publicacións e web do evento co obxectivo de dar a coñecer a actividade
activida da
nosa Entidade Deportiva para a nosa participación na Festa do Deporte.
Deporte
Coñezo e acepto as condicións, requisitos e obrigacións establecidas nas Bases Reguladoras da Festa do Deporte de
Santiago de Compostela. Expresamente coñezo e acepto que os espazos se concederán en estrita orde de inscrición, polo que
será obrigatorio a presentación desta solicitude no rexistro xeral do Concello de Santiago durante o prazos establecidos.
Que o persoal técnico vinculado con esta entidade, está en posesión de certificación negativa do rexistro central de delincuentes
sexuais, conforme a Lei 26/2015, de 28 de xullo (BOE 29-7-2015).
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Firma do/a Solicitante

En cumprimento do disposto no art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016,
2016 infórmaselle dos
seguintes aspectos relacionados co tratamento dos datos persoais que nos proporciona:
a) RESPONSABLE DE TRATAMENTO: O Responsable do Tratamento é o Concello de Santiago de Compostela, con CIF P1507900G e enderezo na
Praza do Obradoiro 1, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña).
b) FINALIDADE: Os datos persoais facilitados serán tratados e utilizados para fins deportivos e outros actos de carácter protocolario e social
soci
organizados ou xestionados polo Concello.
c) LEXITIMACIÓN: A base legal do citado tratamento pode estar fundamentada no cumplimento
cumplimento dunha misión realizada en interese público (art. 6.1
RGPD) ou no seu consentemento, neste caso, pode vostede retiralo en calquera momento.
d) COMUNICACIÓN DE DATOS: Tamén lle informamos que os datos que nos proporciona, poden ser comunicados a outras
outra administracións públicas,
como poden ser Administración tributaria, Organismos da Seguridade Social, rexistros públicos, ou outros órganos da Administración
Administr
local, autonómica
ou estatal.
e) CONSERVACIÓN: Os seus datos trataránse durante o tempo necesario
necesari para levar a cabo a actividade concreta, unha
ha vez finalizada conservaranse
durante os plazos de prescripción de posibles responsabilidades derivadas do tratamento.
f) DEREITOS: En calquera momento pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu
tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse ao devandito tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes
públicos, a portabilidade dos seus datos. Os devanditos
devanditos dereitos poderá exercelos presentando unha solicitude a través do Rexistro xeral do Concello de
Santiago de Compostela na rúa do Presidente Salvador Allende 4, 15705 Santiago de Compostela.
Igualmente ten vostede dereito a presentar unha reclamación ante
an a Axencia Española de Protección de datos (AEPD).

