San Antiniño Percecanai nº 11 36194 Barro Pontevedra.
Telf. 986711002 / 711629
www.barro.gal
oficinas@barro.gal

ANEXO I : FICHA DE INSCRICIÓN E AUTORIZACIÓN
Categoría Elija un elemento.
DATOS PERSOAIS DO PARTICIPANTE (ou representante do grupo)
Nome e apelidos: Escriba aquí o nome e apelidos.
Enderezo: Faga clic aquí para escribir texto.
Tlf de contacto: Faga clic aquí para escribir texto.
Correo electrónico: Faga clic aquí para escribir texto.
Estou empadroado/a no Concello de Barro

AUTORIZACION para a participación e uso da imaxe nas redes
Eu, Escriba aquí o nome e apelidos do pai/nai ou titor en caso de menor ou do participante
maior de 18 anos. co DNI Faga clic aquí para escribir o DNI.
Marcar en caso de menores

Como

de Escriba aquí o nome e apelidos do menor.

Autorizo a difundir a miña imaxe ou a da persoa a que represento, nas distintas
Redes Sociais e na páxina web do Concello de Barro, como participante no
“CONCURSO DE DISFRACES EN LIÑA”.
Data Indique a data de cumplimentación da solicitude .
Sinatura:
A participación nesta actividade implica que autorizo ao Concello de Barro ao uso das
fotografías ou vídeos realizados, estas imaxes poderán ser utilizadas para:
● A realización dun álbum de recordo.
● Nos Facebook do Concello de Barro e da OMIX.
● Na paxina web, así como folletos ou calquera outro soporte físico ou audiovisual co
obxecto de publicidade corporativa.
Protección de Datos:
De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e na Lei orgánica 3/2018, do 5
de decembro (LOPDGDD), doume por informado/a de que os meus datos persoais serán tratados baixo a
responsabilidade do Concello de Barro para participar no Concurso de Disfraces en Liña por ser necesario para o
mantemento da relación que implica, e para publicar os meus datos (nome completo e imaxe) no caso de ser o/a
gañador/a, nos medios de comunicación e redes sociais mediante a obtención do meu consentimento.
Conservaranse os datos durante non máis tempo do necesario para manter os fins do tratamento ou mentres
existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia.
Non
se
comunicarán
os
datos
a
terceiros
sen
o
meu
consentimento.
Doume por informado/a de que teño dereito a revogar os consentimentos en calquera momento e a exercer os
dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos meus datos e os de limitación e oposición ao
tratamento dirixíndome ó Departamento OMIX, Concello de Barro, Casa Consistorial San Antoniño nº11,
Perdecanai. Cp.36194 Barro, Pontevedra. Correo electrónico: omix@barro.es. Tamén estou informado/a de que
podo reclamar perante a autoridade de control en www.aepd.es.

Importante: Para poder colgar as fotos nas redes, os participantes deberán enviar a ficha de
inscrición cuberta a OMIX. O envío de fotos farase por correo electrónico á omix@barro.es ata o 23
de febreiro. +Información Telf. 690722812 / 986714806

