CONCELLARÍA DE CULTURA
CONCELLO DE CARBALLO
Pazo da Cultura
Rúa do Pan s/n

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN CURSO DE FOTOGRAFÍA
LECTURA DA IMAXE FOTOGRÁFICA
DESTINATARIOS: Afeccionados á fotografía e ás artes plásticas en xeral, con ou sen coñecementos básicos
de fotografía.
PROFESOR: Ángel Cordero Gómez, profesor da Escola de Imaxe e Son da Coruña.
DURACIÓN: 3 sesións, mércores 24 de abril, 8 de maio e 22 de maio
HORARIO: de 20.00 a 21.30 h
LUGAR DE REALIZACIÓN: Pazo da Cultura (Rúa do Pan s/n, 15100 Carballo)
INSCRICIÓN: de balde, previa solicitude por Rexistro de entrada do Concello de Carballo
PRAZO DE SOLICITUDE: do 1 ao 17 de abril de 2019
Nº DE PRAZAS: 30
ADMISIÓN: Por orde de inscrición, tendo preferencia os participantes en calquera das últimas 5 edicións do
Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís.
O 22 de abril confirmaráselle se está ou non admitido mediante un correo electrónico.

D./Dna. .....................................................................................................................................................con
DNI............................................

veciño/a

de

..................................................

con

enderezo

en

........................................................................................................ teléfono ............................................. e
enderezo electrónico..................................................................................................
Participante nas últimas 5 edicións do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís.
Edicións nas que participou: ______________________________________________________________

SOLICITA
Ser inscrito no curso de fotografía Lectura da imaxe fotográfica.

Carballo, _____ de _______________ de 2019.

Asdo.: ________________________________

CONCELLARÍA DE CULTURA DO CONCELLO DE CARBALLO
Entregar no Rexistro Xeral do Concello de Carballo (9.30 a 13.30 h) ou no Rexistro auxiliar do Pazo da Cultura (11.00 a 13.30 h)
do 1 ao 17 de abril de 2019

Información básica sobre protección de datos 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. 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. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal. 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 en cualquier momento. Para elo, 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, sempre acompañados dunha copia do seu
DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@carballo.gal.

