
PARTICIPANTE

Nome e apelidos 

D. nacemento  DNI 

Domicilio 

Poboación     Empadroado/a SI  NON  

Teléfonos  // 

Observacións: 

Declaro  que  non  padezo  ningunha  enfermidade  que  me  incapacite  para  a

práctica deportiva.

Ademais poña “si” ou “non” nos seguintes cadrados:

Consinto o uso de fotos.

Quero que me remitan información das actividades por whatsApp.

          

Sinatura,

,  de  de 2022

    Ioga ( +18 anos): Ponteceso

         Marcar, de selo caso, a orde de preferencia (1º, 2º,3º) 

        Grupo 1: luns e mércores de 19:45 a 20:35 h

         Grupo 2: luns e mércores de 20:50 a 21:40 h

        Grupo 3: venres de 19:00 a 20:00 h 

    Kayak – padel surf (+16 anos): Ponteceso

    Ponte a correr (+ 16 anos): Ponteceso

    Tiro con arco (+ 16 anos): Corme

    Ximnasia de mantemento (+ 18 anos): Ponteceso

     Ximnasia para maiores  (+40 anos): 

              Grupo 1 Ponte S: luns e xoves de 9:30 a 10:30 h

          Grupo 2 Ponte F: martes e venres de 09:30 a 10:30 h

         Grupo 3 Corme: luns e xoves de 10:50 a 11:50 h

    Zumbe (+ 14 anos): Ponteceso

CONCELLO PONTECESO

SOLICITUDE DE PRAZA 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS PARA ADULTOS
CURSO 2022/2023



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA E DEPORTES

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de
datos,  informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE PONTECESO, con dirección en CONCELLO, 18, 15110
‐ PONTECESO (A CORUÑA); correo@ponteceso.gal.

1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE PONTECESO é
Servicios  de  Adaptación  Continua  en  Protección  de  Datos  RB,  S.L.  có  que
poderá contactar en correo@ponteceso.gal.

2.- finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe
da  actividade  promocionada  descrita  na  presente  solicitude,  así  como  a
xestión administrativa derivada da mesma.

O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer
a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitar a CONCELLO DE
PONTECESO.

Uso de fotografías: Co fin de promocionar ás actividades organizadas polo
Concello, gustaríanos que nos autorizase para utilizar as súas fotografías no
noso Facebook e/ou páxina  web  www.ponteceso.gal. Por  favor,  marque  a
casa que se axuste aos permisos que quere darnos:

      Si,  dou  o  meu  consentimento  para  que  se  publiquen  as  miñas

fotografías a través das redes sociais/web

       Non dou o meu consentimento para  que se  publiquen as  miñas
fotografías a través das redes sociais/web

Prazo de conservación:  os datos facilitados conservaranse mentres non se
solicite  a  supresión  dos  mesmos  e  durante  o  tempo  necesario  para  dar
cumprimento ás obrigacións administrativas.

3.-  lexitimación:  Este  tratamento  de  datos  persoais  está  lexitimado  polo
consentimento que nos outorga coa firma da presente circular.

4.-destinatarios de cesións: CONCELLO DE PONTECESO poderá ceder os seus
datos  de  carácter  persoal  á  empresa  contratada  para  desenvolver  a
actividade,  coa  intención  única  de  prestar  o  servizo  para  o  que  se  lle
contratou.

5.- 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  PONTECESO  dispón  de  formularios  específicos  para
facilitarlle  o  exercicio  dos  seus  dereitos.  Pode  presentar  a  súa  propia
solicitude  ou  solicitar  os  nosos  formularios,  nas  nosas  instalacións  ou  por
correo  electrónico en  correo@ponteceso.gal.,  sempre acompañados dunha
copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

NOME E APELIDOS: 

 DNI: 

FIRMA:
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