
                                                             

FICHA DE   INSCRICIÓN - ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS  

DATOS DO INTERESADO

Nome  e  apelidos  ____________________________________________________,  data  de

nacemento  __________,  con  DNI  __________,  teléfono  ___________,

enderezo_______________________________, localidade__________________.

DATOS DO TITOR/A (no caso de menores de 18 anos)

Nome  e  apelidos  ____________________________________________________,  data  de

nacemento  __________,  con  DNI  __________,  teléfono  ___________,

enderezo_______________________________, localidade__________________.

ACTIVIDADE 1

Nome da actividade: ________________________________

Lugar: ______________________________________ Grupo: __________________________________

£ RENOVACIÓN £ PREINSCRICIÓN

ACTIVIDADE 2

Nome da actividade: ________________________________

Lugar: ______________________________________ Grupo: __________________________________

£ RENOVACIÓN £ PREINSCRICIÓN

* Declaro como solicitante que estou empadroado/a no Concello de Ames, igual que os membros
da familia para os que se solicitan as actividades.

O responsable  do  tratamento  destes  datos  é  o  Concello  de  Ames.  Os  datos  serán  tratados  coa
finalidade específica das Escolas deportivas municipais, de conformidade coa regulación establecida
polo Regulamento (UE) 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
nestas actividades.
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.

£ AUTORIZO 
£ NON AUTORIZO
ao Concello de Ames para que permita a captación de fotografías, a gravación de imaxes e o rexistro de son
daqueles  eventos  organizados  polo  Concello  e  vinculados  ás  Escolas  Deportivas  e  actividades  anteriormente
descritas, nos que apareza o neno/a antedito, ben a título individual ou formando parte dun grupo. 

Ames, _____ de _______________ de 20__

Asinado: ____________________________________
(Deberá asinar o usuario no caso de ser maior de 18 anos ou o titor no caso dun menor)
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