
FICHA DE INSCRICIÓN
CURSO PRIMEIROS AUXILIOS (20h)

APELIDOS:.................................................................................NOME: ............................................

TLF:................................................... CORREO E: ............................................................................

ENDEREZO:......................................................................................................................................

DATA NACEMENTO:...................................................... IDADE: ...........................

  Adxunto copia DNI.

Prazas limitadas, por orde de  inscrición entre o 1 e o 8 de outubro. Dirixido, preferentemente, a

mozos/as empadroados/as de entre 16 e 30 anos. De existir máis prazas que solicitudes poderán acceder

ao servizo, persoas empadroadas de máis de 30 anos e persoas non empadroadas entre 16 e 30 anos, por

este orde de prioridade.

Esta  ficha  de  inscrición  debe  enviarse  cuberta  e  asinada  á  OMIX  de  Ames  ao  correo  electrónico

omix@concellodeames.gal.  Máis información no correo ou no teléfono 616 083 229.

Eu__________________________________________________________________________________________________________

DNI___________________________________________________, AUTORIZO      NON AUTORIZO                   ao Concello
de Ames a captación de fotografías, a gravación de imaxes e o rexistro de sons desta actividade, ben sexa a título individual ou
formando parte dun grupo. Poderán destinarse 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.

Asdo.:__________________________________                          

Información relativa ao tratamento dos seus datos persoais:
O responsable do tratamento dos datos achegados pola persoa solicitante é o Concello de Ames. Os datos serán tratados coa
finalidade específica da Oficina Municipal de Información Xuvenil, de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal, pola Lei orgánica 3/2018, de 5
de decembro, de protección de  datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais disposicións de aplicación.
Conforme ao artigo 6 do Regulamento 2016/679, a lexitimación do tratamento está baseada nunha obriga legal, no interese público e
no consentimento das persoas interesadas 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 á empresa que presta o servizo “CURSO DE PRIMEIROS AUXILIOS”; se
fose necesaria algunha outra cesión a terceiros, será 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, supre-
sión, 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 tratamento dos datos
(Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o Delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo
electrónico dpd@concellodeames.gal

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE AMES
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