
 

 

 
 

 

 

 

 

DATOS DO/DA PARTICIPANTE: 
 

Nome e apelidos  DNI  

 

Data de nacemento  Idade  

 

Enderezo  

 

Cidade/Concello  

 

Centro de estudios ou Club  

 
 

DATOS DA/DO NAI /PAI, TITOR/RA LEGAIS: 
 

 Nome da nai/pai ou titor/ra  

 

DNI  Teléfono  

 

Correo-e  

 
AUTORIZACIÓN: 

 

        SI Autorizo       NON Autorizo (marcar con unha X a opción elixida) ao Concello de Gondomar e o club 
organizador, o uso de imaxes ou vídeos nos que apareza o alumno/a inscrito en este impreso. Ese uso 
terá carácter de promoción ou informativo en calquera dos formatos audiovisuais, fotográficos, etc. Así 
como nos medios informativos e de comunicación existentes (TV, xornais, webs, redes sociais, dípticos, 
etc.) 
Dita publicación ten unha finalidade informativa, educativa e non lucrativa e todos os contidos serán 
previamente filtrados para respectar en todo momento as estipulacións da Lei Orgánica 1/1982 de 5 de 
maio, sobre protección civil do dereito a honra, e a intimidade persoal e familiar tamén a propia imaxe 
e toda lei actualizada de Protección o Menor. 

 
Os abaixo asinantes, consenten o tratamento dos datos nos termos expostos, e declaran coñecer e aceptar 
tódalas normas, e desexo que o meu fillo/lla participe  no I Cross Escolar Concello de Gondomar. 
 

Nome del menor:  NIF  

Nome do PAI ou titor Nome da NAI ou titora 
  

NIF:  NIF.  

Asdo.  Asdo.  



Información básica sobre protección de datos: Da cordo ao establecido no Regulamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril (RGPR), a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro ( LOPDGDD), e a Lei (É) 
1/1982 de protección civil, informámoslle a continuación como e por quen será tratado: 

RESPONSABLE  Concello de Gondomar 

Dirección Praza Latino Salgueiro nº 1 de Gondomar (Pontevedra) 

FINALIDADE Xestión das distintas actividades deportivas programadas pola Concellaría 
de Deportes 

LEXITIMACIÓN  RGPD. Art. 6.1 c) por obrigación legal e art. 6.1 e) por unha misión de 
interese público ou exercicio de poderes públicos 

DESTINATARIOS  Os seus datos o de quen represente, poderán ser cedidos aos diferentes 
clubs ou federacións co organizadores das actividades deportivas nas que 
se inscriba, e as entidades que corresponda por obrigación legal. 

DEREITOS  Asístenlle os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidade e limitación que poderá exercer ante o Responsable: 
rexistroxeral@concellodegondomar.gal   

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Dispón da información adicional e detallada sobre Protección de Datos na 
nosa web https://concellodegondomar.gal/en/contacta/politica-de-
privacidad  

 

 

En Gondomar, a ______ de ______________ 2022 
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