ANEXO:
AUTORIZACIÓN PARA A REPRODUCIÓN PUBLICACIÓN DA ACTIVIDADE
OUVEA O LOBO
Nome e apelidos:
_______________
Idade:
Nome dos pais ou representantes legais:
Nai:
Pai:

De acordo co establecido na normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter
Persoal, informámoslle de que para poder tramitar a inscrición no concurso Ouvea o Lobo de
narrativa oral, necesitamos o seu consentimento expreso para:
Que os seus datos persoais e os do menor sexan empregados para a correcta xestión da
actividade na que se inscribe, así como tamén para a xestión administrativa derivada da
actividade. Nin os seus datos nin os do menor serán cedidos a terceiros, agás que exista
unha obriga legal.
Que a imaxe do menor ao seu cargo sexa utilizada en fotografía e/ou vídeos co fin
de promocionar a actividade desenvolvida, tanto na páxina aulasgalegas.org como
nas súas redes sociais, no perfil aberto en Facebook, lnstagram e Twitter co nome
Ouvea o lobo ou Aulas Galegas e/ou en publicacións que se poidan efectuar en
medios de comunicación sobre a actividade Ouvea o lobo.
Por favor marque a opción que se axuste ás súas preferencias:
Si, dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos, nos que poida
aparecer o meu fillo/a ou menor tutelado a través das devanditas canles.
Non dou o meu consentimento para que se publiquen imaxes e/ou vídeos, nos que
poida aparecer o meu fillo/a ou menor tutelado a través das devanditas canles.
Aulas Galegas infórmao de que en calquera momento vostede ten dereito a acceder, rectificar
ou suprimir os seus datos e/ou os do menor de imaxes, vídeos e/ou podcast mediante
comunicación dirixida ao enderezo de e-mail ouveaolobo@gmail.com sen que isto anule a
lexitimación dos tratamentos que se efectuaron dende que se outorgou o consentimento ata a
data en que se presenta a retirada.
En

a

de

Sinatura da nai/representante legal

de

Sinatura do pai/representante legal

