INSCRICIÓN
ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS MUNICIPAIS
CURSO 2020/2021
CONCELLO PONTECESO

PARTICIPANTE

ACTIVIDADES PARA ADULTOS/AS

Nome e apelidos__________________________________________________
D. nacemento __________________DNI________________________
Domicilio________________________________________________________
Poboación_____________________

Empadroado/a SI

NON

Teléfonos__________________________//____________________________
Centro de estudos ________________________________________________
Observacións:______________________________________________________
AUTORIZACIÓN (só para menores de idade)










D´Arte (+ 16 anos): Ponteceso
Ioga ( +18 anos): Ponteceso
Luns e mércores

Mércores

Música (+ 16 anos): Corme
Ponte a correr (+ 16 anos): Ponteceso
Tiro con arco (+ 16 anos): Ponteceso, Corme
Ximnasia de mantemento (+ 18 anos): Ponteceso
Ximnasia para maiores (+40 anos): Ponteceso, Corme
Zumbe (+ 14 anos): Ponteceso

Don/Dona……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI……………………………………………………………………………………………………… ,como pai/nai/titor, autorizo ao/á

ESCOLAS DEPORTIVAS E CULTURAIS (Sinala cun X nas que te inscribas e subliña o lugar)

alumno/a arriba inscrito/a a participar nas escolas municipais que se sinalan.













Declaro que o/a participante non padece ningunha enfermidade que o/a
incapacite para a práctica deportiva.
Ademais poña “si” ou “non” nos seguintes cadrados:
Consinto o uso de fotos do/a participante.
Quero que me remitan información das actividades por WhatsApp.
Autorizo ao/á participante a saír só/a da instalación ao remate da clase.
Coñezo o protocolo de actuación en caso de accidente nas escolas deportivas.
Autorizo a comunicarlle ao colexio as actividades nas que estou inscrito/a.

Sinatura,

____________________, _______ de____________________ de 2020

Baloncesto (2007 - 2014): Ponteceso
Cociña (2006 - 2011): Ponteceso, Corme
D´Arte (2005 - 2014): Ponteceso, Corme
Danza (2004 - 2016): Ponteceso
Fútbol sala (2009 - 2015): Ponteceso, Corme
Judo (2005 - 2016): Ponteceso, Corme
Patinaxe artística (2005 - 2016): Ponteceso, Corme
Teatro (2009 - 2016): Ponteceso, Corme
Tenis de mesa (2005 - 2013): Ponteceso
Tiro con arco (antes do 2014): Ponteceso, Corme
Xadrez (antes do 2015): Ponteceso

*Límite de prazas en todas as escolas e actividades

INFORMACIÓN SOBRE OS PROTOCOLOS OCASIONADOS POLO COVID 19

Debido ao COVID-19 informamos aos usuarios/as das actividades municipais sobre os
protocolos que hai que cumprir e os posibles riscos:
- A persoa inscrita comprométese a non asistir ás clases en caso de ter algún síntoma
compatible co COVID-19: febre, tose, dificultade para respirar, cansazo, falta de olfacto
e/ou gusto... polo que o/a usuario/a informará á organización de calquera problema de
saúde vinculado ao COVID-19 (se acontece durante a actividade ou se tivo contacto algún
nas actividades)
- Recoméndase, por seren grupo de maior risco, que as persoas maiores de 70 anos e as
persoas que presentan patoloxías non se inscriban nas actividades.
- O/A usuario/a comprométese a que, unha vez sexa informado/a polos responsables das
clases e/ou instalacións sobre os protocolos das mesmas (uso de xel nas entradas e saídas,
medición da temperatura antes do inicio,...) acatará as ditas normas co fin de, entre
todos/as, mitigar os riscos do COVID-19 (de non ser así, non poderá participar)

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.

Conforme,

NOME E APELIDOS:

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

DNI:
FIRMA:

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.

