
 

INSCRICIÓN NO CONCURSO DE CONFIPARODIAS FEITO NA CASA  

 

CATEGORÍA INFANTIL CATEGORÍA ADULTOS E MIXTO 

  1 e 2 PARTICIPANTES   1 e 2 PARTICIPANTES 

  + de 3 PARTICIPANTES   + de 3 PARTICIPANTES 

TÍTULO DO VÍDEO:   

DATOS DO/A INSTRITO/A OU REPRESENTANTE DO GRUPO 

Nome e apelidos:  

DNI:  Achegar copia DNI  

Domicilio:  

Localidade:  C.P.:   

Provincia:  Teléfono:  

E-mail:  

Nome e apelidos dos participantes no vídeo: (achegar COPIA DNI) 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

         Autorizo ao meu fillo/a a participar  no Concurso Confiparodias Feito na Casa 

         Autorizo ao Concello de Sanxenxo a publicación e difusión do vídeo presentado. 

 

RGPD E POLÍTICA DE PRIVACIDADE  
O Concello de Sanxenxo é o responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e lle informa que estes 

datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo 

á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos 

(Regulamento Xeral de Protección de Datos ou RXPD), polo que se lle facilita a seguinte información do 

tratamento: 

Fin do tratamento: tramitacións que se deriven da xestión das inscricións no Concurso de Confiparodias Feito na 

Casa, así como o envío de información de próximas convocatorias da actividade. 

Criterios de conservación dos datos: os datos conservaranse mentres sexan necesarios para a consecución das 

referidas finalidades, para determinar as posibles responsabilidades que puideran derivar destas ou do tratamento 

de datos, en todo caso, durante os prazos establecidos pola lexislación vixente. En determinados casos, 

conservaranse para ditas finalidades en tanto a persoa interesada non retire o seu consentimento. Cando xa non 

sexa necesario para tal fin, suprimirase a información con medidas de seguridade adecuadas para garantir a 

seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos (será de aplicación o disposto na normativa de 

arquivos e documentos). 

Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal.  

Dereitos que asisten ó interesado: dereito a retirar o consentimento en calquera momento, dereito de acceso, 

rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento, así como o 

dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control (www.agpd.es) si considera que o tratamento 

non se axusta á normativa vixente. 

Datos de contacto para exercer os seus dereitos: poderá exercitar os seus dereitos enviando unha solicitude 

xunto co documento acreditativo da súa identidade a: Concello de Sanxenxo - Avda. de Madrid, 1 - 36960 Sanxenxo 

(Pontevedra) Enderezo electrónico: dpd@sanxenxo.org 

Se marca o recadro habilitado a tales efectos, autoriza o tratamento dos seus datos para enviarlle información 

actualizada sobre novas actividades que organice o Concello que poidan ser do seu interese.  Desexo recibir 

comunicacións. 

 

Sinatura: 
 

 


