
 
 

FOLLA DE INSCRICIÓN ANDAINA PARROQUIA DE ABADE 
DOMINGO 4 DE XULLO DE 2021 

 
 

 NOME E APELIDOS: 
 D.N.I.: 
 DATA DE NACEMENTO: 
 DOMICILIO: 
 TELÉFONO DE CONTACTO: 
 EMAIL: 
 DATOS DE INTERÉS ( ENFERMIDADES, LESIÓNS..): 

 
 NOME COMPLETO DA NAI/PAI OU TITOR E D.N.I.: 

 
 

 A  persoa abaixo asinante declara que todos os datos son certos. 
 O/a participante e no seu caso o titor fai constar que non padece 

enfermidade ou doenza que lle incapacite para tomar parte  na 

actividade e así mesmo indica que posúe unha forma física mínima para 

completar a actividade. 

 Autorizo a captación e reproducción de imaxes durante a participación 
da actividade, así coma a inclusión das imaxes en carteis, trípticos, rr.ss. 
e demáis material utilizado  para publicar ou difundir as actividades 
municipais. 

SI       NON     

 

            MOECHE,          DE                    DE 2021                    ASINADO: 

 

 

 

 

 



 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de 

datos,informámoslle de que o responsable do tratamento dos seus datos persoais é o 

Concello de Moeche, con dirección  consolacion.couce@moeche.gal. 

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe 

da actividade descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa 

derivada da mesma. 

O feito de que non facilite parte da información solicitada poderá supoñer a 

imposibilidade de prestarlle o servizo que quere contratar co Concello de  

Moeche. 

        PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse ata que non 

se solicite a supresión dos mesmos e durante o tempo necesario  para  dar 

cumprimento das obrigacións administrativas. 

2. LEXITIMACIÓN. Este tratamento dos datos persoais está lexitimado polo 

consentimento que nos outorga ca sinatura da presente circular. 

3. DESTINATARIOS DAS CESIÓNS. O Concello de Moeche cederá os seus datos á 

empresa contratada para desenvolver a actividade, coa única intención de 

prestar o servizo para o que se contratou. 

4. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos 

erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como 

opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a 

portabilidade dos mesmos. 

O Concello de Moeche dispón de formularios específicos para facilitarlle o 

exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar 

os nosos formularios, sempre acompañado do seu DNI para comprobar a 

identidade. 

 

mailto:consolacion.couce@moeche.gal

