
ENGLISH TODAY! 
FICHA DE INSCRICIÓN

Nome e apelidos:________________________________________________________________
Telf:___________________________________Idade:___________________________________
Correo-e:_______________________________________________________________________
Enderezo:_______________________________________________________________________

SELECCIONA
CURSO (X)

LUGAR DE MARZO A XUÑO

Casa da Cultura Milladoiro Luns e mércores de 20.00h-21.30h

  
Casa da Cultura Bertamiráns Martes e xoves de 20.00h-21.30h

Eu______________________________________________________________________________________________
DNI___________________________________________________,autorizo ao Concello de Ames a captación de
fotografías e a gravación de imaxe desta actividade. Acepto as bases e requisitos da mesma, polo que
asino a miña conformidade e formalizo a presente inscrición. A recollida de datos axústase ás esixencias
contidas na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal. 

Asdo.:____________________________________

Autorización paterna en caso de participantes menores de idade (de 16 e 17 anos):

D./Dª ___________________________________________________________________________________________
DNI: ______________________________________________ como pai, nai ou titor/a do/a solicitante autorizo
ao mesmo/a a participar en dita actividade organizada pola OMIX. 

Así mesmo   AUTORIZO        NON AUTORIZO           ao Concello de Ames para que permita  a
captación de fotografías, a gravación de imaxes e o rexistro de sons daqueles eventos organizados polo
Concello nos que apareza o/a antedito/a participante, ben a título individual ou formando parte dun grupo.

Asdo.:__________________________________
(pai, nai ou titor/a do/a menor de 18 anos)

Ames, __________de ____________________2019

As imaxes e os sons destinaranse á súa difusión a través de calquera medio de comunicación audiovisual ou impreso así como ao
arquivo para a súa utilización en campañas de promoción ou calquer tipo de documento que se publique a instancias do Concello de
Ames, mantendo sempre a observancia dos dereitos da infancia e sen desvirtuar en ningún caso o seu signficado nin tampouco o
contexto no que foron captadas.
Conforme ao disposto na Lei Orgáncia 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán
tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros de Concello de Ames. En calquera momento,
poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito no rexistro xeral do Concello.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES


