Dona/Don________________________________________________con
DNI___________________con enderezo ______________________________ como
nai/pai/titor/a do menor______________________________________
Procedemos a informarlle do tratamento de datos de carácter persoal e imaxe que faremos
por parte do Concello de Cerceda. O Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é
CONCELLO DE CERCEDA, con dirección en AVENIDA DO MESÓN 21, 15185 - CERCEDA (A
CORUÑA); alcadia@cerceda.es.
1.- O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE CERCEDA é Servicios de Adaptación
Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en alcadia@cerceda.es
2.- Os datos serán utilizados para facerlle partícipe na CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE
DO CORPO DE BAILE E/OU FIGURANTES DO VIDEOCLIP DE ANACLETA, no que se publicará o
vídeo como participante, así como a xestión administrativa derivada do mesmo.
Co fin de poder participar na convocatoria, solicitamos, autorice a CONCELLO DE CERCEDA a
publicación da súa imaxe na red social FACEBOOK E INSTAGRAM do CONCELLO DE CERCEDA,
baixo as premisas da convocatoria:
o Si, dou o meu consentimento para que se publique a miña imaxe a través do
Facebook e Instagram do Concello de Cerceda, coa única finalidade de participar
CONVOCATORIA PARA FORMAR PARTE DO CORPO DE BAILE E/OU FIGURANTES
DO VIDEOCLIP DE ANACLETA.
Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para dar cumprimento legal ás
xestións administrativas derivadas da prestación do servizo e sempre que se vexa cumprido o
prazo de prescripción de posibles responsabilidades derivadas do tratamento.
3.-Este tratamento de datos persoais e imaxe está lexitimado polo consentimento que nos
outorga coa firma da presente circular.
4.- Os datos non serán cedidos a terceiros, salvo por requirimento legal.
5.- 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 CERCEDA 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 alcadia@cerceda.es, sempre acompañados dunha
copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha
reclamación ante a Agencia Española de Protección de datos, a través das seguintes vías:
Sede electrónica: www.aepd.es; Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid;Teléfono: 901
100 099/ 91 266 35 17
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