
FICHA DE
PRESENTACIÓN
DE PROPOSTAS

INVESTIMENTOS PARA O CONXUNTO DO RURAL

INVESTIMENTOS PARA A MOCIDADE

ACTIVIDADES PARA A MOCIDADE

ACTIVIDADES PARA AS MULLERES

ACTIVIDADES PARA CULTURA

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS

NOME DA ASOCIACIÓN OU COLECTIVO AO QUE REPRESENTA (se a proposta é colectiva)

DATOS DA PERSOA PROPOÑENTE OU REPRESENTANTE DE ASOCIACIÓN

Nome e apelidos:

DNI/ NIF:

Enderezo:

Parroquia:

Correo electrónico:

Teléfono/s:

NOME DA PROPOSTA

DESCRICIÓN DA PROPOSTA
Canta máis concreción, mellor!
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LOCALIZACIÓN E TEMPOS DA PROPOSTA 

Se se trata dun investimento: onde se stitúa?

Se se trata dunha actividade: describe os contidos, os tempos, as persoas destinatarias, etc

Lugar e data Sinatura

Mediante a sinatura no recadro Vde. acepta o uso dos seus datos persoais para os fins especificados na información sobre
protección de datos. Ademais, autorizo e presto o meu consentimento para que o Concello de Ames poda utilizar as imaxes
nas que apareza a miña persoa/entidade, relacionadas coas actividades dos Orzamentos Participativos nas que eu participe.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: Concello de Ames. CIF:  P1500200I. Praza do Concello, 2. 15220. Bertamiráns (Ames). Telf 981 883 
002. Correo electrónico:  dpd@concellodeames.gal

Finalidade principal: finalidade e uso previstos ao realizar a automatización do Procedemento Administrativo 
Común. Consulta da condición de residente empadroado e a solicitar a outras administracións a información 
necesaria relativa a esta solicitude. Remisión de comunicacións ao enderezo de correo electrónico ou ao teléfono 
móbil en relación cos procesos de participación cidadá desenvolvidos polo Concello.

Destinatarios: Os datos serán comunicados á entidade Cidadanía, S. Coop Galega como encargada do tratamento 
no marco do proceso Orzamentos Participativos.

Dereitos: A persoa interesada pode, en todo momento, exercitar o seu dereito para revogar o seu consentimento 
para o tratamento dos seus datos, así como solicitar o acceso, rectificación ou supresión, limitación ou a súa 
portabilidade, remitindo unha comunicación por escrito ao Rexistro Xeral do Concello de Ames (Praza do Concello, 
2),. Así mesmo, a persoa interesada tamén poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) se non obtén satisfacción no exercicio dos devanditos dereitos.

Correo electronico responsable de datos: dpd@concellodeames.gal
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