SOLICITUDE DE PRAZA PARA GONDOVERÁN 2019

DNI SOLICITANTE

NOME

SEGUNDO APELIDO

PRIMEIRO APELIDO

DATA NACEMENTO

DATOS DA/O MENOR 2
DNI SOLICITANTE

NOME

SEGUNDO APELIDO

PRIMEIRO APELIDO

DATA NACEMENTO

DATOS DA/O MENOR 3
DNI SOLICITANTE

NOME

SEGUNDO APELIDO

PRIMEIRO APELIDO

DATA NACEMENTO

DATOS DO/A RESPONSABLE DOS/AS MENORES
DNI NAI/PAI/TITOR/A LEGAL

NOME

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO

LOCALIDADE

C.P.

TELÉFONO MOBIL

ENDEREZO ELECTRÓNICO

PRIMEIRO APELIDO

TELÉFONO FIXO

FAMILIA MONOPARENTAL
DOCUMENTACIÓN









Autorizacións a familiares e observacións médicas.
Obrigas do campamento asinadas polos pais ou titores/as legais.
Fotocopia dos DNI dos pais ou titores/as legais.
Fotocopia do libro de familia ou DNI dos/as menores.
Fotocopia dos DNI das persoas autorizadas á recollida dos/as menores (sempre e cando sexan persoas distintas dos pais
ou titores/as legais).
Fotocopia da tarxeta sanitaria dos menores ou seguro médico privado.
Volante de empadroamento da unidade familiar.
De ser o caso, xustificación da ocupación actualizada dos pais ou titores (fotocopia da última nómina, certificación de
empresa, vida laboral ou calquera outra tipo de documentación que acredite dita situación, no caso de traballadores por
conta allea; ou do último recibo do pagamento da cota á seguridade social no réxime especial de traballadores por conta
propia, no caso de traballadores/as autónomos/as).

En cumprimento do art. 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999, LOPD, polo que se regula o dereito de información,
se informa que os datos persoais que vostede facilita no presente formulario incorporaranse a ficheiros debidamente inscritos na
SAEPD, cuxo responsable é o Concello de Gondomar coas seguintes finalidades: tramitar e xestionar as solicitudes de participación
nos Campamentos de Conciliación.
Deste xeito informamos que os datos aos que se refire este punto poderán ser cedidos: as administracións públicas con
competencias na materia como a Xunta de Galicia e Entidades aseguradoras, Entidades sanitarias e a aquelas outras entidades
determinadas por norma con rango de Lei para o adecuado cumprimento das obrigacións á que ven suxeita esta administración
pública.
Vostede é o único/a responsable da veracidade e corrección dos datos que nos facilita e o Concello de Gondomar adoptará as
medidas de seguridades, técnicas, organizativas e legais necesarias para protexer o seus datos persoais.

Cód. Validación: 46X9YPYQYX5TNJPDAKWRGTCSY | Verificación: http://concellodegondomar.sedelectronica.gal/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Juan Francisco Ferreira Gonzalez (1 de 1)
Alcalde Presidente de Gondomar
Fecha Firma: 17/04/2019
HASH: e9eeaf4cf4ee2ed11faa70385bd71a6d

DATOS DA/O MENOR 1

AUTORIZO
NON AUTORIZO Ao Concello de Gondomar para que capte e publique as imaxes e vídeos durante o
desenvolvemento das actividades organizadas polo CIM en GONDOVERÁN e nas que puidera aparecer identificada os/as menores
indicado, as cales poderán ser publicadas na web municipal e nas redes sociais nas que o Concello difunde as súas actividades,
concretamente Facebook, Twitter e YouTube, así como a medios de comunicación. Esta publicación ten finalidade informativa,
educativa e non lucrativa e todos os contidos serán previamente filtrados para respetar as estipulacións da Lei Orgánica 1/1982,
de 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe e toda lei actualizada
de Protección ao Menor.
AUTORIZO
NON AUTORIZO
execución de actividades fóra do recinto .

A Gondoverán a trasladar aos meus fillos/as a diferentes lugares con motivo da

AUTORIZO
NON AUTORIZO O tratamento dos datos especialmente protexidos que se faciliten e a súa cesión
segundo o referenciado e posible casa de urxencia médica.
Sobre estas autorizacións poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación, ante o responsable do ficheiro:
Concello de Gondomar en Praza Doutor Latino Salgueiro, nº1, 36380 Gondomar (Pontevedra) ou en
lopd@concellodegondomar.com achegando en ambos casos copa do seu DNI para verificar a titularidade dos seus datos.
SINATURA DO/A RESPONSABLE DOS/AS MENORES

de

de 2019
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