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3366  CCOONNCCUURRSSOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  XXÓÓVVEENNEESS  MMAANNEEXXAADDOORREESS  
““MMEEMMOORRIIAALL  LLUUIISS  LLOOUUZZAAOO  22002233””  

XXXI CONCURSO AUTONOMICO DA RAZA FRISONA “FEFRIGA 2023” 
 

   

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN  Nº: ____ 
 

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 Manexadores, que se celebrará en Silleda o 3 de marzo ás 16:00h. 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e a LOPDGDD 3/2018, 
informámoslle que CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA, como responsable do tratamento, tratará os seus 
datos e/ou os do menor cuxos datos nos facilite para xestionar a súa inscrición e participación no concurso. 
Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal e como se explica na 
información adicional que poderá consultar no Regulamento do Concurso e/ou solicitar nas nosas instalacións e 
en clubexovenes@fefriga.com. 

AUTORIZACIÓNS. Previamente a que nos dea a súa autorización, informámoslle que, para a inscrición e 
participación  no concurso non é necesario que nos dea a autorización que se solicita. Que poida retirar o 
consentimento en calquera momento dirixíndose por escrito o enderezo Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705 Santiago 
De Compostela (A Coruña) ou ó correo electrónico clubexovenes@fefriga.com. Que, se o retira, os tratamentos 
que se teñan realizado con anterioridade continuarán sendo válidos. 

a) Toma e publicación de imaxes: 

SÍ AUTORIZO á toma da miña imaxe e/ou a do menor que represento e ou posterior difusión a través das 
redes sociais, web corporativa da entidade, así como en outros medios de comunicación, coa finalidade de 
divulgar as actividades e concursos levados a cabo pola entidade.   

NON AUTORIZO á toma e publicación das miñas imaxes e/ou ás do menor que represento. 

b) Envío de información actualizada que poida ser do seu interese. 

SÍ AUTORIZO ó envío de información actualizada sobre novas actividades, promocións ou servizos que 
organice a entidade e que poidan ser do seu interese.  

NON AUTORIZO o envío de información. 

AUTORIZACIÓN EN CASO DE MENORES DE IDADE 
 

D./Dna.                                                      D.N.I.                    COMO                          
 (pai, nai, tutor,..) 

de                 autoriza a su participación no Concurso e acepta as condicións arriba indicadas. E 

para que conste o anteriormente autorizado asino a presente en ………………,  a ……  de ………………………. de 2023. 

Sinatura do participante:                                                                     Sinatura da persoa que autoriza: 

 

 
 


