Autorización Paterna/Materna para participar nas actividades da Asociación
Cultural Vieiro e que se FAGA USO DOS DATOS PERSOAIS DO MENOR
D./Dna……………………………………………………………..……….… con DNI …………….…..…......
na súa calidade de pai, nai ou titor do
menor (nome do fillo/a) ......................................……………….……………………………….........
do curso ........... de ................ do (IES/Colexio) ..................................................................
AUTORIZO
ao meu fillo/a para participar nas actividades da Asociación Cultural Vieiro que se
levarán a cabo en Ramón Cabanillas 10 durante o curso académico 2019/20.
Así mesmo, autorizo a que a Asociación Cultural Vieiro faga uso da información persoal
concernente ao meu fillo/a coa única finalidade de posibilitar a súa participación no
concreto programa e/ou evento no que participa. A información de carácter persoal que
sexa obtida será incorporada a un ficheiro confidencial, cuxo responsable é a
Asociación Cultural Vieiro (CIF G32015760). Poñemos todo o coidado e contamos coas
medidas que a Lei esixe para que a información persoal facilitada e/ou o resultado do
seu tratamento non chegue a terceiros, salvo imposición legal ou despois do seu
consentimento. Os datos proporcionados conservaranse segundo a duración da nosa
relación ou durante o tempo necesario para cumprir coa lexislación vixente. Ten
vostede dereito a exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión,
cancelación, oposición e limitación de tratamento dos seus datos pola regulación
vixente en materia de protección de datos, así como solicitar a súa portabilidade,
mediante escrito (achegando fotocopia DNI) dirixíndose por escrito ao seguinte
enderezo: Ramón Cabanillas 10, entresuelo 5 - 32004 - Ourense.
Ademais, teño coñecemento e autorizo a que o meu fillo/a use o transporte previsto
para as actividades planificadas fora da sede da Asociación.
Autorizo a captar imaxes durante o desenvolvemento das actividades nas que poida
aparecer a imaxe do meu fillo/a e publicalas, unicamente, cunha finalidade
divulgativa.
En caso de que non preste a súa autorización a este último requirimento non será
posible para a Asociación Cultural Vieiro, acreditar a efectiva participación no evento e
en consecuencia impedirá a participación do menor na actividade.
Para que conste, fírmoo, en

Ourense, o ............ de .......................................... do 2019
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