
SOLICITUDE  PARTICIPACIÓN NO DESFILE DE ENTROIDO 2020
DATOS DO SOLICITANTE:

Nome:

(A cubrir en caso de tratarse unha asociación, 
 un/ha menor,grupo, empresa, individual...)

C.I.F./N.I.F.

Idade do menor (a data 01 xaneiro 2020)  

Representante : N.I.F.

C.P:Concello: Teléfono móbil:

 E-mail:

   CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN NO DESFILE DE ENTROIDO 2020

Nome do disfrace:

Total participantes: Menores de 14 anos: Maiores de 14 anos:

Tipo: Categoría:

En caso de menores/menor de idade, como responsable do grupo, autorízoos/o a poder participar no desfile baixo a  miña responsabilidade.

Observacións / anotacións:

No Valadouro, a Sinatura

De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Persoais (RGPD), informámolo de que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de O Valadouro con 
dirección en C/ Feira Nova, 1, CP 27770, O Valadouro. (Lugo). Os seus datos persoais serán empregados para a xestión do expediente administrativo solicitado por vostede a través do presente formulario. La 
lexitimación para o tratamento dos seus datos persoais é o cumprimento dunha obriga legal. Os datos persoais cederanse cando exista una obrigación legal para cedelos. Vostede ten dereito a acceder, rectificar
o suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional e detallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da entidade sita en la dirección arriba 
indicada ou ben solicitándoa a través da sede electrónica do Concello: https://valadouro.sedelectronica.es/info.0   
 

Dirixido á Concelleira Delegada de Cultura
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