
FICHA DE INSCRICIÓN
Número
inscrición:

DATOS DA ACTIVIDADE
Nome actividade
Lugar de realización
Data inicio Data finalización

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE
Nome e apelidos
Data nacemento

Teléfonos contacto

Correo electrónico

DNI

NON desexo recibir información das actividades da Concellaría no meu correoe.
SÍ desexo recibir información das actividades da Concellaría no meu correo electrónico.

En Vigo a
Sinatura do/a participante

DATOS DO PAI/NAI/TITOR/TITORA
Nome e apelidos

Teléfonos contacto

En Vigo a
Asinar a presente ficha de inscrición supón a autorización do/a pai/nai/titor/titora do/a menor na
actividade.

No cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoalinformámoslle que, mediante a entrega do presente formulario cuberto, os seus datos quedarán incorporados no ficheiro“Actividades da Concellaría de Xuventude do Concello de Vigo” sendo o responsable do mesmo o Servizo de Xuventude,doConcello de Vigo, e que ten como finalidades: Obter unha base de datos co obxecto de resolver posteriormente as solicitudes depraza nas mencionadas actividades e, así mesmo, o envío de información de interese xuvenil a aqueles/as interesados/as quederon o seu consentimento. Por outro lado, vostede consente expresamente que a Concellaría de Xuventude lle envíeinformación doutras actividades e eventos propios.O/a interesado/a poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,cancelación e oposición dirixíndose á Secretaría Xeral do Concello de Vigo, situada na Praza do Rei 1 ,C.P. 36202 VIGO coaReferencia: “Protección de Datos”, a través dun escrito asinado ao efecto e achegando fotocopia do seu DNI ou, chamando aoteléfono de información do Concello de Vigo 010* (*dende teléfono móbil marque o 986 810 260).Queremos ademais lembrarvos que, no caso de non asistir á actividade sen previo aviso  xustificado e comunicado ao persoalda Concellería non poderedes participar en ningunha actividade formativa, organizada por esta Concellería, durante un períodode un ano, a contar dende a realización de dita actividade. As actividades son gratuítas, pero teñen un custe que asume aConcellería de Xuventude grazas ás achegas económicas dos cidadáns e cidadás deste Municipio.

Sinatura do/a participante
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