ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO. CURSO
Nome e apelidos

DNI

Data de nacemento

Enderezo

Localidade

Teléfono

Correo-e

GRUPO NO QUE SE INSCRIBE

Horario
*Só se poderá cambiar de grupo no caso de que se cumpra a idade requirida para acceder a outro grupo.

AUTORIZACIÓN (Se procede)
D./Dª

DNI

como (pai, nai ou titor) do solicitante, AUTORIZO a súa asistencia á Escola Municipal de Teatro de Ames.
Correo electrónico do pai, nai ou titor
Teléfono

Ames,

de

Ado.:

AUTORIZACIÓN CAPTACIÓN DE IMAXES/ GRAVACIÓN DE SONS:

•

En caso de maiores de idade:

D/Dª

con DNI

AUTORIZO,
NON AUTORIZO, ao Concello de Ames a captación de fotografías, a gravación de imaxes e
ao rexistro de sons de dita actividade na que participo. 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 calquera 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 significado nin tampouco o contexto no que
foron captadas.
Consonte ao disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE 2016/679, de 27/04/2016) e a Lei Orgánica
3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, os seus datos serán
tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Ames. En
calquera momento poderá exercitar o dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por
escrito, que presentará no rexistro xeral do Concello.
Ames,

de

Ado.:

•

En caso de menores de idade:

D/Dª

con DNI

como pai, nai ou titor de

AUTORIZO,
NON AUTORIZO, ao Concello de Ames a captación de fotografías, a gravación de imaxes e
ao rexistro de sons de dita actividade na que participo. 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 calquera 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 significado nin tampouco o contexto no que
foron captadas.
Consonte ao disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE 2016/679, de 27/04/2016) e a Lei Orgánica
3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, os seus datos serán
tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Ames. En
calquera momento poderá exercitar o dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por
escrito, que presentará no rexistro xeral do Concello.
Ames,

Ado.:

de

