Mañás de Verán 2017

a cubrir por ABEIRO

DATA DE ENTREGA
ORDE DE

Nome:

Data de nacemento:

Apelidos:
/

/

INSCRICIÓN

DNI:

Colexio:

Curso:
Nº de irmáns (incluído/a ti):

Teléfono móbil:

Teléfono fixo:

Enderezo:
C.P.:

Localidade:

Provincia:

Nome do pai/titor:

DNI:

Teléfono:
Nome da nai/titora:

DNI:

Teléfono:
Correo-e (familia):

@

Observacións médicas (detalle aqui calquera información que debéramos ter en conta: alerxias,
medicamentos, tratamentos, alimentación…):

Semana na que te inscribes:
1ª semana (26-30 xuño)----------------------------- 
2ª semana( 3-7 xullo) ---------------------------------
3ª semana (10-14 xullo) ------------------------------
4ª semana (17-21 xullo) ----------------------- ------

Servizo Madrugadores: 1ª semana □2ª semana

□3ª semana □4ª semana
Servizo Atención Mediodía: 1ª semana □2ª semana □ 3ª semana □4ª semana
Persoa/s e DNI, encargada/s de recoller ao neno/a: _______________________________________
_________________________________________________________________________________

RESGARDO (A COMPLETAR POLA ORGANIZACIÓN)

Nome e Apelidos (participante):
Cantidade a pagar:
Selo e sinatura da organización ao entregar todo o material.
Selo

Sinatura

Documentación que se entrega:

□
□
□

Ficha de Inscrición cos datos completos
1 Fotografía tamaño carnet
Copia da tarxeta do seguro sanitario (se é a 1ª actividade que participas no curso 16-17)

Cantidade abonada: _______________€
Eu, D/Dona
con

DNI

como

Pai

/Nai

/Titor/a,

AUTORIZO

a

a participar en Mañás de Verán 2017 da Asociación Centro Xuvenil Abeiro que se desenvolverán en A
Coruña dende o 26 de xuño ata o 21 de xullo e tamén acepto as condicións expostas na Política de
protección de datos e dou consentimento para transferir os datos que me solicitan da Asociación Centro
Xuvenil Abeiro.
Política de Protección de datos de carácter persoal
A efectos do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 do decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real 1720/2007, de 21 do decembro, polo que se aproba o Regulamento de
desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, e ol Real Decreto 195/2000, de 11 de febreiro, por el que se establece el prazo para implantar las medidas de seguridade dos ficheiros automatizados,
a Asociación Centro Xuvenil Abeiro informa da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado cos datos solicitados por Abeiro e baixo a súa responsabilidade, coas
finalidades de recadar información para a publicación de imaxes ou fotos na páxina web o calquera publicación de Abeiro, ao longo da súa estancia na Asociación e anos posteriores. Ademais,os
datos solicitados relativos ao nome, apelidos, domicilio, teléfono e correo, poden facilitarse á administración e a aquelas organizacións colaboradoras na nosa tarefa educativa, no caso de que
fose preciso.
Os que suscriben o seguinte documento, na súa calidade de representantes legais do menor asociado á Asociación Centro Xuvenil Abeiro, autorizan a Abeiro para que obteña e empregue imaxes
e o nome do menor, relacionadas coa actividade da asociación, nas publicacións de todo tipo que realice a Asociación, xa sexan impresas o en formato dixital( páxina web, orlas, etc.). Asemade
autorizan que ditas imaxes sexan obtidas e difundidas polos medios de comunicación e en redes sociais empregadas por (twitter, facebook,...), sempre que dita difusión non comporte unha
intromisión ilexítima na intimidade, honra ou reputación do menor ou sexa contraria aos seus intereses, todo éllo nos termos establecidos no artigo 4 número 3 da Lei Orgánica 1/1996, de
Protección Xurídica do Menor.
Durante o proceso de recollida dos datos, a familia e/o interesado será informada do carácter obrigatorio o no da recollida de tales datos, excepto para a inscrición, no seu caso a Asociación
Centro Xuvenil Abeiro informa desde este momento a la familia y/o interesado que non se considerará de carácter voluntario, polo que será necesaria a súa inclusión para a formalización da
inscrición proporcionar os datos relativos á identidade, domicilio e outros datos precisos para a formalización e conclusión da inscrición. Todos os datos solicitados ó longo da súa estancia na
Asociación Centro Xuvenil Abeiro, acóllense ó establecido neste consentimento.
O usuario poderá exercitar, respecto dos datos recollidos na forma prevista no apartado anterior, os dereitos recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999, e en particular os dereitos de acceso,
rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así coma o de revogación do consentimento para a cesión dos seus datos. Os dereitos referidos no párrafo anterior
poderán ser exercitados polo usuario, mediante solicitude escrita e asinada á seguinte dirección: Asociación Centro Xuvenil Abeiro, Rúa Don Bosco, 1 - 15003 (A Coruña). Esta mesma dirección
será á que deberá dirixir a familia a súas solicitudes de exercicio dos referidos dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición fronte a calquera das compañías ás que se
cedan os datos persoais, de conformidade co previsto no párrafo anterior.
Mediante a aceptación destas condicións, a familia consinte expresamente a cesión ou comunicación dos datos engadidos no ficheiro referido no primeiro párrafo neste acto, á Asociación Centro
Xuvenil Abeiro.
A Asociación Centro Xuvenil Abeiro, comprométese, na utilización dos datos engadidos no ficheiro,a respectar a súa confidencialidade e a empregalos acorde coa finalidade do ficheiro, así coma a dar
cumprimento a súa obriga de gardalos e a adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, acorde co establecido no Real Decreto 1720/2007.
A Asociación Centro Xuvenil Abeiro, non se fai responsable das imaxes realizadas, publicadas ou difundidas por terceiros ou persoas non autorizadas expresamente para o tratamento das
mesmas pola Asociación.
A Asociación Centro Xuvenil Abeiro garante a seguridade e a confidencialidade nas súas comunicacións cos usuarios.

E así asino en A Coruña a

de

de 2017

Sinatura pai/nai/titor

Asociación Centro Xuvenil
ABEIRO
15003 – A CORUÑA
Rúa Don Bosco 1
Tfno: 693846023

www.cxabeiro.org

@ cxabeiro
@ cxabeiro

