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   ACTIVIDADE ELIXIDA:                             HORARIO ELIXIDO: 

 
   ______________________                   _____________________ 
 

 
1. Esta folla de inscrición para que teña validez, terá que ter entrada no Rexistro Xeral do Concello. Será  

necesario cubrir unha folla de inscrición por cada actividade que se solicite praza. 
  

2. A Cota total dos cursos e de 80€ empadroados e 130€ non empadroados. Terán un desconto do 20%  nas 
tarifas anteriores aqueles usuarios que pertenzan a unha unidade familiar con título en vigor de familia 
numerosa e así o acrediten no momento da solicitude. 

 

3. O pago farase antes de que de comezo o curso mediante autoliquidación cos impresos postos a disposición 
dos usuarios na páxina web do concello.  

 

4. A admisión ás actividades farase por rigoroso orde de antigüidade das solicitudes (por número de 
rexistro), constituíndose unha lista de espera con aquelas persoas que non obtivesen praza.  

 

5. O desistimento ou falta de asistencia do usuario á actividade unha vez comezada esta non suporá dereito 
algún de devolución total ou parcial das contías aboadas. 

 

6. Para que os cursos se leven a cabo teñen que haber un mínimo de participantes inscritos, en caso contrario, 
o curso no se realizará e devolveranse  as cotas aboadas. 

 

7. O Alumno ou titor declara que o participante non padece ningunha doenza que lle impida practicar a 
actividade elixida. 

 
 

 
En Oroso, a ____ de ____________ de 20____ 

Asdo. o alumno, pai/nai ou titor.: 
 
 
 

__________________________ 

PREINSCRICIÓN 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS 
CURSO 2018 / 2019 

NOME ALUMNO/A: ___________________________________________________________ 

DATA DE NACEMENTO: ____________________ DNI: ______________________________ 

ENDEREZO: _________________________________________________________________ 

TELÉFONOS: _____________________________       _________________________________ 
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INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA E DEPORTE 
 
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 OROSO, con enderezo PRAZA 

ISAAC DÍAZ PARDO, Nº 1, 15888 – A CORUÑA; INFO@OROSO.GAL. 
 

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe da actividade 

descrita na presente solicitude, así como a xestión administratia derivada da mesma. 
 

O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá suponer a imposibilidade de prestarle o 

servizo que quere contratar con CONCELLO DE OROSO. 
 

USO DE FOTOGRAFÍAS: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello, gustaríanos que 

nos autorizase para utilizar as súas fotografías no noso Facebook e na nosa páxina web 

www.concellooroso.com.  

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 a través das 

redes sociais e web mencionada. 
  

 Non dou a meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das 

redes sociais e web mencionada. 
 

PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión dos 

mesmos e durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións administrativas. 
 

2. LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos 

outorga para o que se lle contratou. 

3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS: CONCELLO DE OROSO cederá os seus datos de carácter 

persoal á empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo para o 

que se lle contratou. 

3. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación 

do tratamento dos seus datos así como oponerse ou retrar o consentimento en calquera momento e solicitar 

a portabilidade dos mesmos. 
 

CONCELLO DE OROSO dispón de formularios específicos para facilitarle 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. 

 

En Oroso, a ____ de ____________ de 20___ 

 

 

Asdo. ____________________________________ 


