Mañás de Verán 2018

a cubrir por ABEIRO

DATA DE ENTREGA
ORDE DE
INSCRICIÓN

Nome:

Data de nacemento:

Apelidos: _____
/

/

Curso:

Colexio:

N.I.F
Nº de irmáns (incluído/a ti):

Teléfono móbil:

Teléfono fixo:

Enderezo:
C.P.:

Localidade:

Provincia:

Nome do pai/titor:

N.I.F:

Teléfono:
Nome da nai/titora:

N.I.F:

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 (25-29 xuño)----------------------------- 
2ª semana( 2-6 xullo) ----------------------------------
3ª semana (9-13 xullo) --------------------------------
4ª semana (16-20 xullo) ----------------------- ------

Servizo Madrugadores: 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 17-18)

Cantidade abonada: _______________€
Eu, D/Dona
con

DNI

como

Pai

/Nai

/Titor/a,

AUTORIZO

a

a participar en Mañás de Verán 2018 da Asociación Centro Xuvenil Abeiro que se desenvolverán en A
Coruña dende o 25 de xuño ata o 20 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.
Autorización cesión de imaxes e política de Protección de datos
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.
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.
En virtude do disposto na lei orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter persoal, ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO
SOLICITA
Os datos persoais que sexan necesarios para o desenvolvemento da actividade contractual a:
USUARIO __________________________________________________________________________________NIF_________________________
REPRESENTANTE LEGAL ____________________________________________________________________NIF__________________________

Os datos solicitados conforme ao previsto na LOPD serán incluídos nun ficheiro denominado USUARIOS, inscrito ante a Axencia Española de Protección de
Datos e cuxa titularidade pertence a ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO
Así mesmo o titular dos datos AUTORIZA expresamente a CEDER os mesmos ás seguintes organizacións FEDERACION DE CENTROS XUVENÍS DON BOSCO
GALICIA e a ESCOLA DE TEMPO LIBRE DON BOSCO coa finalidade de cumprir con todos os trámites relacionados coa relación xurídico-contractual que une a
ambas as partes.
A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a de satisfacer as facultades e dereitos inherentes a calquera relación de carácter contractual.
Vostede dá como titular dos datos o seu consentimento e autorización a ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO para a inclusión dos mesmos no ficheiro ut
supra detallado. Así mesmo DECLARA ESTAR INFORMADO as condicións e cesións detalladas na presente cláusula.
En todo caso poderá exercitar gratuitamente os dereitos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN E OPOSICIÓN nos supostos contemplados na lexislación
vixente dirixíndose a ASOCIACIÓN CENTRO XUVENIL ABEIRO. CALE DON BOSCO 1 CP15003-A Coruña ou ben con carácter previo a tal actuación solicitar coas
mesmas acenos que lle sexan remitidos os impresos que o responsable do ficheiro dispón para ese efecto.
FDO.

FDO.

Responsable do Ficheiro

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

www.cxabeiro.org

@ cxabeiro
@ cxabeiro

