A CUBRIR POR ABEIRO

Mañás de Nadal 2016

DATA DE ENTREGA

Ficha de inscrición

ORDE DE
INSCRICIÓN

Nome e Apelidos______________________________________________________________
Enderezo______________________________CP:______________Localidade:____________
Data de Nacemento____/____/_____
Curso académico que está estudando____________Colexio:__________________________
Nome do pai/nai/titor:__________________________________________________________
Tlf/s________________________________________________________________________
Nome, apelidos e DNI da persoa encargada de recoller ao rapaz/a no colexio
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ou  pode marchar só para a casa.
Correo-e de contacto:_____________________________@__________________________
Tratamentos que toma ou detalles que hai que ter en conta (escribir se fai falla por detrás do folio):

Asistencia : marcar cun X as datas de participación
Días 22-23 Decembro --------------------------
1ª semana (26-30 Dec)--------------------------
2ª semana( 2-5 Xan) --------------------------
Documentación que hai que entregar:
 una foto carné co nome por detrás para a realización dunha ficha
D/Dª

………………………………………………………

con

DNI………………………….

autorizo

a

Asociación Centro Xuvenil Abeiro para a toma de imaxe e/ou gravación de video do/a menor arriba
indicado e a súa posterior difusión e publicación en memorias de proxectos,edición de revistas,
documentos de sensibilización, páxinas web ou redes sociais establecidas ao efecto coa finalidade de
divulgar as distintas actividades e servizos postos en marcha pola asociación e as entidades a que
pertence. Para que conste, leído o redactado anteriormente e dando o meu total consentimento firmo a
presente a data de hoxe.
Dacordo co establecido na Lai Orgánica 15/ 1999 informámoslle que os datos persoais pasarán a formar
parte dun ficheiro, cuyo responsable é a Asociación Centro Xuvenil Abeiro, con domicilio social, Rúa Don
Bosco 1, 15003, A Coruña. A finalidade deste ficheiro é promocionar os servizos, actividades e eventos
que desenvolve a entidade. Tamén informámoslle que seus datos poderán ser cedidos a entidades
colaboradoras e entidades de financiación coa finalidade de difundir os Proxectos, dotas de
transparencia ás distintas actividades e servizos desenvoltos, así como xustificar subvencións
solicitadas. Se o desexa poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición
dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado, axuntando unha fotocopia do DNI.
E así asino en A Coruña, a…….. de ……………………. de 2016

Sinatura pai/nai/titor

