
                                                                                                                

II CERTAME GALETIKTOKERS - FICHA DE PARTICIPACIÓN

Cando as persoas participantes sexan menores de idade, deberá cubrir e asinar esta ficha o/a representante legal.
Se a participación é por parellas ou grupal, cubrirase unha ficha por cada participante.

• DATOS DA PERSOA PARTICIPANTE:  

NOME E APELIDOS     

DNI   DATA DE NACEMENTO     

TELÉFONO   EMAIL    

ENDEREZO POSTAL 

TÍTULO DO VÍDEO  Nº PARTICIPANTES    

• DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE   (no caso de participantes menores de idade):  

NOME E APELIDOS (nai, pai ou titor/a)    

DNI       TELÉFONO         

EMAIL 

ACHEGO:

COPIA DOS DNI da persoa participante e do/a representante, se é o caso.

COPIA DO LIBRO DE FA  MILIA   ou documento que acredite a representación (só en menores).

                                              
A persoa representante constará como beneficiaria   a   efectos tributarios no caso de recibir premio  

A persoa interesada, no caso de ser maior de idade, ou o/a representante legal, se é o caso, nos termos do previsto
no artigo 69 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das administracións públicas,  manifesta, baixo a
súa responsabilidade:

1. Que coñece e acepta todo o recollido nas bases do certame.
2. Que acepta e autoriza a súa participación no certame ou a da persoa menor que legalmente representa.

3. Que, de acordo co establecido no artigo 13 da Lei 38/2033 Xeral de Subvencións, non está incursa en ningún
dos suposto que lle impidan obter a condición de beneficiaria.

4. Que se atopa ao corrente nas obrigas tributarias e coa seguridade social.
5. Que se compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente ao

procedemento no que se inscribe.
6. Que autoriza a publicación do vídeo participante nas canles do Concello de Ames.

O responsable do tratamento destes datos é o Concello de Ames. Os datos serán tratados coa finalidade específica de posibilitar a participación no II
CERTAME GALETIKTOKERS DO CONCELLO DE AMES, de conformidade co establecido no Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello  sobre  protección  de  datos  de  carácter  persoal  e  demais  disposicións  de  aplicación.  A  lexitimación  do  tratamento  está  baseada  no
consentimento das persoas interesadas en participar  nesta  actividade.  O prazo de conservación dos datos dependerá  do especificado para  cada
tratamento de datos persoais ou os que legalmente sexan de obrigado cumprimento. Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu
caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación. As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo
Concello de Ames poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a
opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o
órgano responsable do ficheiro (Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o delegado de Protección de Datos do Concello no
enderezo electrónico dpd@concellodeames.gal.

 

Asdo.- 

(Sinatura da persoa participante ou do/a representante legal, no caso de ser menor de idade)

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns     concellodeames@concellodeames.gal        Telf: 981 883 002
15220 AMES (A Coruña)                     www.concellodeames.gal                            Fax: 981 883 925

mailto:dpd@concellodeames.gal

	unnamed0: 
	unnamed1: 
	unnamed2: 
	unnamed3: 
	unnamed4: 
	unnamed5: 
	unnamed6: 
	unnamed7: 
	unnamed8: 
	unnamed9: 
	unnamed10: 
	unnamed11: 
	unnamed12: 
	unnamed13: Off
	unnamed14: Off


