
                                                                         

 Documentación a presentar xunto coa solicitude:

Fotocopia DNI do pai, nai ou titor/a do/a menor.

Fotocopia DNI ou folla do Libro de Familia correspondente ao menor solicitante.

No caso de fillos/as de vítimas de violencia de xénero,  informe do CIM.

No  caso  de  derivación  de  Servizos  Sociais  (prazas  reservadas  para  menores  participantes  nos

programas de educación familiar) informe do devandito departamento.

Os  nenos/as  con  necesidades  educativas  especiais  deberán  aportar  o  informe

técnico/médico/especialista pertinente.

En cumprimento do art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 polo que se regula o dereito de información na recollida de datos,
advírtese  que  os  datos  de  carácter  persoal  que  puideran  facilitarse  polo  interesado/a  incluiranse  no  ficheiro
“XUVENTUDE” titularidade do Concello de Vilagarcía de Arousa. De acordo co disposto na L.O. 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Persoal, ten dereito ao acceso, cancelación e oposición dos seus datos ante a Alcaldía do Concello de
Vilagarcía de Arousa, Praza de Ravella, 1, Vilagarcía de Arousa, (Pontevedra).

Sr. Alcalde – Presidente do Concello de Vilagarcía de Arousa

AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE IMAXES

AUTORIZACIÓN Á TOMA DE IMAXES
D./ Dna.                                                                                                                ,   con DNI

proxenitor ou titor do/a neno/a                                         

inscrito no Servizo de                                                             da Área de Traballo e Benestar do Concello de Vilagarcía
       AUTORIZA         NON AUTORIZA* a este Concello a realización de fotografías, gravación de imaxes e rexistro de
son dos eventos organizados polo mesmo nos que apareza o/a neno/a inscrito, ben a título individual 
ou formando parte dun grupo.        

Vilagarcía de Arousa, a               de                                              de 20
 

Sinatura proxenitor / titor 1           Sinatura proxenitor / titor 2

* Para poder descartar as imaxes nas que apareza o/a neno/a precisamos dunha fotografía actual.  As imaxes e os sons destinaranse 
á difusión a través de calquera  medio de comunicación audiovisual  ou impreso,  así  como ao arquivo para a súa utilización en
campañas de promoción ou calquera tipo de documento que publique o Concello, tendo en conta sempre os dereitos da infancia e
sen desvirtuar o contexto no que foron captadas. Conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección
de Datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. En calquera momento poderá exercer o seu dereito
de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo por escrito no Rexistro Xeral do Concello.
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