
 

Informado de que o Concello de Carballo organiza a actividade AO COLE NO BICIBÚS, consistente en 

desprazamento en bicicleta dende os puntos establecidos de antemán ate o centro de ensino 

_______________________ e regreso,  

 

Eu, D/Dna._____________________________________________con DNI: ________________, 

pai, nai, titor legal do alumno/a _________________________________________que 

cursa_____________ no Centro de Ensino ______________________________. 

AUTORIZO A PARTICIPAR Ó MEU FILLO/FILLA NA ACTIVIDADE “AO 

COLE NO BICIBÚS”, ORGANIZADA POLO CONCELLO DE CARBALLO 

DENTRO DOS ACTOS DA SEMANA EUROPEA DA MOBILIDADE 2018 

. 

Así mesmo, DOU o meu consentimento para que se publiquen as 

fotografías e vídeos da participación do meu fillo/filla na actividade “AO 

COLE NO BICIBÚS” a través das redes sociais/web do Concello de 

Carballo. 

 ________,  a _____ de ________________de 2018 

Sinatura: 

 

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 CARBALLO, con dirección en PRAZA DO CONCELLO S/N, 15100 - 

CARBALLO (A CORUÑA); lopd@carballo.gal. 

 1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE CARBALLO é Servizos de Adaptación Continua en Protección de 

Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@carballo.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 CARBALLO. 

 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 CARBALLO non cederá os seus datos de carácter persoal a terceiras empresas. 

 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. CONCELLO DE 

CARBALLO 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 

lopd@carballo.gal, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.  


