
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

PROCEDEMENTO: VII CAMPUS MULTIDEPORTE 

ESPAZO INFANTIL 

CONCELLO DE BARBADÁS 

DATOS DA PERSOA  SOLICITANTE (MENOR) 
 

NIF* NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO 

DATA DE NACEMENTO CONCELLO ENDEREZO 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

¿SABE NADAR? (SI/NON/REGULAR) ¿PADECE ALGUNHA DIVERSIDADE FUNCIONAL? 

¿SOFRE ALGÚN PROCESO  ALÉRXICO ALIMENTARIO OU SIMILAR? INDICAR CALES E/OU OUTRAS OBSERVACIÓNS A TER EN CONTA. 

*Copia do libro de familia só no caso de que o/a menor non dispoña de DNI 

E NA SÚA REPRESENTACIÓN 
 

NIF NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO 

PROVINCIA CONCELLO ENDEREZO 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

QUENDA  QUE SOLICITA (MARCAS  CUN X) 
 

 

 DO 24 AO 28 DE XUÑO 2019 
DE MAÑÁ (DE 9,30 A 13,30 horas)  
DE TARDE (DE 16 A 20 horas)  
TODO O DÍA (DE 9,30 A 13,30 e de 16 a 20 horas)  

*SOLICITA VELADA NOCTURA  
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 

 

  Copia do libro de familia (*só no caso de que o/a menor non dispoña de DNI para proceder  á comprobación de datos) 

Cerficado de discapacidade (de se-lo caso) .  
 

DECLARACIÓN XURADA DO/A REPRESENTANTE 
 

 X Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos que figuran nesta solicitude, coñecendo as normas de participación e inscrición. 

Presto o meu consentimento para a recollida, tratamento e cesión dos meus datos de carácter persoal que se inclúen neste documento nos X 
termos e cos requisitos establecidos na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. 

 
A dirección do centro pide o consentimento aos país/nais ou titores legais dos menores para poder realizar e publicar fotografías da actividade 

aparezcan de forma individual ou colectiva, para a súa publicación en prensa e páxinas web do centro. 

 
Sí dou o meu consentimento Non dou o meu consentimento 

SINATURA DO/A RESPONSABLE DO MENOR 

 
Lugar e data ,   ,   de   2019 

Consinto a publicación  Non consinto a publicación       

 

De acordo ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, (RXPD) relativo á protección 

das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes, o Concello de Barbadás, como responsable do 

tratamento de datos, infórmalle de que todos os datos solicitados, de carácter obrigatorio, trátanse de maneira lícita, leal e transparente, de acordo á 

finalidade e de forma o máis exacta posible, garantindo a integridade e confidencialidade dos mesmos, así como a minimización dos mesmos. 

Finalidade do tratamento: valoración desta solicitude e, no seu caso, a xestión do servizo de aula de reforzo escolar para primaria e reforzo de 

inglés, para alumnos de primaria e durante o curso 2018-2019. Lexitimación: 6.1.e) RXPD O Tratamento é necesario para o cumprimento dunha 

misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos e a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local. 

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante o período de tempo que perdura a actividade e para determinar as posibles 

responsabilidades que se puidesen derivar ,en relación á finalidade e ao tratamento dos datos. Durante a conservación aplícase a normativa de 

arquivos e documentación e cando xa non sexa necesario conservalos, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas. 

Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo 

obrigación legal e fóra dos casos estritamente necesarios de acordo á finalidade do 

tratamento, tales como a comunicación a Aula de formación (Rúa do Ensino nº5, A 

Valenzá), para o reforzo en inglés e a CEIP Filomena Dato, para o caso do reforzo 

xeral.  

 

 

MÉTODO DE PAGO (non se deberá realizar ata  a adxudicación das prazas nas datas sinaladas nas 

bases reguladoras da actividade. 
 

Ingreso ou transferencia bancaria na conta bancaria/IBAN: ES78  2080  0470  2931  10000065 (ABANCA- A Valenzá) 

Concepto:  VI Campus multideporte . Custo da actividade: 30€ (quenda de maña); 40€ (quenda de tarde); 60 € (ambas). 

 

 


