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SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO HORTO INFANTIL ECOLÓXICO MUNICIPAL 

 
 

NOME E APELIDOS  DO/A 

SOLICITANTE 
 

DNI  

DATA DE NACEMENTO  

COLEXIO NO QUE 

ESTARÁ MATRICULADO/A 

DURANTE O CURSO 

ESCOLAR 2019-2020 

 

NOME DO/A 

REPRESENTANTE 

(pai, nai ou titor/a) 

 

DNI DO/A 

REPRESENTANTE 
 

TFNOS DE CONTACTO   

ENDEREZO ELECTRÓNICO  

OBRADOIROS VERÁN 

marque o que proceda 
LUNS E XOVES        MARTES E VENRES MÉRCORES 

OBRADOIROS CURSO 

marque o que proceda 
LUNS E XOVES        MARTES E VENRES MÉRCORES 

 

Información Avanzada Sobre Protección De Datos – Para Menores De Idade 

Vostede  , D. /Dª.      
con DNI   , declara ser          titor/a de   
    polo tanto, procedemos a 
informarlle do tratamento de datos de carácter persoal que faremos. 
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. co que poderá contactar en 
lopd@carballo.gal 



2.- Finalidade Do Tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo 
solicitado, así como a xestión administrativa derivada do mesmo. 

Datos De Saúde: Có único fin de salvagardar a seguridade do menor, poderemos solicitarlle 
información sobre o seu estado de saúde, alerxias ou intolerancias alimentarias. Deste 
xeito evitaremos calquera incidente á hora de organizar as actividades do horto. Deberá 
terse en conta que, no caso de omitir algún tipo de información ou de que non nos informe 
correctamente, poderán producirse danos no menor do que só vostede será responsable. 
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer  a 
imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitar ao CONCELLO DE CARBALLO. 

Uso de fotografías e vídeos: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo 
Concello, gustaríanos que nos autorizase a utilizar as fotografías ou vídeos do menor nas 
redes sociais e/ou páxina web www.carballo.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 e vídeos a 
través das redes sociais/web 

Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías e vídeos 
a través das redes sociais/web 

Prazo De Conservación: os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a 
vinculación co horto infantil municipal e mentres non se soliciten a supresión dos mesmo. 

3.- Lexitimación:  Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento 
que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do servizo. 

4.-Destinatarios De Cesións: CONCELLO DE CARBALLO non cederá os seus datos de 
carácter persoal. 

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. 

 

O 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. 

 
 

Carballo, ....... de …………… de 2019 
 
 
 
 
 

Asdo.: ................................................................................ 
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