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Telf. 981 687 001 – Fax 981 687 069

ANEXO III
ACEPTACIÓN DE PRAZA
D./Dna. _________________________________________________________, con DNI
___________
e
enderezo
en
____________________________________________________________________,
en
calidade
de
nai/pai/titor/a
ou
representante
legal
do/a
menor
_________________________________________________________________________
_
Acepto a reserva de praza no Punto de atención á infancia para o curso
__________________
Non acepto a reserva de praza.
E declaro baixo a miña responsabilidade que non variaron as circunstancias familiares
requiridas para a consecución da praza.
Mesía, ____de ________________ de ______

Asdo.: _____________________________
Información avanzada sobre protección de datos – Para menores de idade
Vostede, D./D.ª ___________________________________________________________,
_____________________________,
declara
ser
tutor/a
____________________________________________________________________
polo
procedemos a informarlle do tratamento de datos de carácter persoal que faremos.

con

DNI
de
tanto,

1. O responsable de tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE MESÍA, con dirección en RÚA
CAMPO DAS MENTIRAS S/N XANCEDA 15685 MESÍA A CORUÑA, correo@concellodemesia.gal
2. Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado, así como a
xestión administrativa derivada do mesmo.
Datos de saúde: co único fin de salvagardar a seguridade do menor, poderemos solicitarlle información
sobre o seu estado de saúde, alerxias ou intolerancias alimentarias. De este xeito evitaremos calquera
incidente á hora de organizar as actividades do Concello. Deberá terse en conta que, no caso de omitir algún
tipo de información ou de que non nos informe correctamente, poderán producirse danos no menor do que
só vostede será responsable.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle
o servizo que quere solicitar a CONCELLO DE MESÍA.
Uso de fotografías: Co fin de promover as actividades organizadas polo Concello, gustaríanos que nos
autorizase a utilizar as fotografías do menor no noso Facebook e/ou páxina web https://concellodemesia.gal.
Por favor, marque a casa que se axuste aos permisos que quere darnos:
* Si, dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das redes sociais/web
* Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das redes sociais/web
Prazo De Conservación: os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación comercial e
mentres non se soliciten a supresión dos mesmo.
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3.–Lexitimación: este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa
firma da presente circular e o conservaremos mentres ao realizar a solicitude de prestación do servizo.
4.–Destinatarios de cesións: CONCELLO DE MESÍA non cederá os seus datos de carácter persoal.
5.–Dereitos: ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do
tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a
portabilidade dos mesmos.
O CONCELLO DE MESÍA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo
electrónico en correo@concellodemesia.gal, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a
súa identidade.

