I CONCURSO DE XÓVENES PREPARADORES SANTA COMBA ‘18
XXVII CONCURSO AUTONOMICO DA RAZA FRISONA “FEFRIGA 2018

Nº:____

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

PARTICIPANTE: ________________________________ IDADE: _____ SECCIÓN: ______
DATA NACEMENTO: __________ D.N.I.: _______________ DOMICILIO: _________________________________
C. P.: _________ LOCALIDADE: ________________________________PROVINCIA: _______________________
TFNS: _______________________ GANDERÍA: _______________________________

SOCIO CLUBE: SI / NON

SOLICITO a inscripción no Concurso de Preparadores, que se celebrará en Santa Comba o Venres, 23 de
Novembro ás 16:00h co animal de nome _________________________________________________________
e propiedade da Gandería ___________________________ inscrito na sección _______ do Concurso de Frisón.
De conformidade ó cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 RGPD informámoslle que o responsable do
tratamento dos seus datos de carácter persoal é o CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA con NIF G70149331
e con domicilio en Rúa Melide 25-27 Bajo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade do tratamento
dos seus datos é a xestión dos datos recabados para os cursos, sorteos e actividades organizadas pola entidade.
Conservaremos os seus datos mentras se realice a actividade e o prazo legal correspondente derivado das posibles
responsabilidades legais. Os datos que recabamos para o envío de comunicacións ou tratamento de imaxes, en
caso de que nos facilite a súa autorización, conservaranse mentras non se solicite a supresión por parte do
interesado. A lexitimación do tratamento dos datos é o consentimento que nos prestou. Se nos facilitou a súa
autorización, os datos e imaxes serán cedidas ó público en xeral mediante a súa publicación na páxina web da
entidade, blog, redes sociais, prensa e outros medios de comunicación, co fin de promocionar e dar a coñecer as
actividades e eventos que organice a entidade. Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.
Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ou portabilidade, dirixíndose
por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, á dirección anteriormente citada. Para máis
información: www.agpd.es. No caso de que non se teñan respetado os seus dereitos pode presentar unha
reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos. En ambos casos, deberá
acompañar a documentación pertinente.
AUTORIZACION PARA A CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
Previamente a que nos dé a súa autorización, informámoslle de que para a participación en concursos,
promocións, sorteos, talleres, etc. organizadas polo CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA, non é obrigatorio
que nos faciliten as autorizacións que se solicitan a continuación, que pode retirar o consentimento en calquera
momento, dirixíndose por escrito á dirección da entidade anteriormente mencionada e que se vostede o retira os
tratamentos que se tiveran realizado con anterioridade continuarán sendo válidos.
a) Toma das súas imaxes e/ou imaxes do menor e a súa posterior difusión a través de Redes Sociais, Web, así como
outros medios de comunicación, coa finalidade de divulgar das actividades e cursos que leva a cabo a entidade.
SÍ autorizo
NON autorizo á toma e publicación das miñas imaxes e as do menor que represento
b) Envío de información actualizada sobre novas actividades, promocións ou servicios que organice a entidade e
que poidan ser do seu interese.
SÍ desexo recibir información actualizada
NON desexo recibir información actualizada
AUTORIZACIÓN EN CASO DE MENORES DE IDADE
D./Dna.

D.N.I.

COMO
(pai, nai, tutor,..)

de

autoriza a súa participación no Concurso e acepta as condicións arriba referidas. E

para que conste ónde proceda asino a presente en Santa Comba, a ……… de ………………..…………. de 2018.
Sinatura do participante:

Sinatura da persoa que autoriza:

Remitir debidamente cumprimentado e asinado ao Clube de Xóvenes Gandeiros antes do día 22 de Outubro de 2018
Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia
R/ Melide 25-27 baixo · 15705 Santiago de Compostela (A Coruña – España) · Tfno.: +34 981 573 775 / Fax: +34 981 573 879 · e-mail: clubexovenes@fefriga.com · CIF: G-70.149.331

