
ABERTO X VACACIÓNS 2020 
FORMULARIO DE INSCRICIÓN 

As actividades do programa Aberto x Vacacións 2020 están suxeitas ás modificacións ou suspensión 
ante a evolución da situación sanitaria. 

INFORMACIÓN DO PAI/NAI/TITOR 

Nome e apelidos:  

Enderezo:  Localidade: 

DNI:  Número de teléfono:  

Correo electrónico: 

INFORMACIÓN DO/A NENO/A 

Nome e apelidos:   

Data de nacemento:  DNI: 

Ten algún problema de saúde ou peculiaridade física/psicolóxica que poida afectarlle na realización 
das actividades? 
 
 

AUTORIZO 

☐Ao meu fillo/a a participar en todas as actividades que se leven a cabo no programa Aberto x 
Vacacións 2020. 
☐Ao Concello de Foz, responsable do desenvolvemento e da execución deste programa, dispoñendo 
do meu consentimento expreso, a utilizar fotografías fixas ou en movemento tomadas no transcurso 
da participación do meu fillo/a nestas actividades e facer uso delas en tarefas de información e 
difusión. 
☐Ás decisións médico cirúrxicas que fosen necesarias en caso de urxencia, renunciando a esixir 
responsabilidade algunha por lesións. 
☐A incluír o número de teléfono que facilito neste impreso nun grupo de mensaxería instantánea 
que teña como único obxecto a información do desenvolvemento do programa Aberto x Vacacións 
2020. 

Non poderá participar en Aberto x Vacacións 2020, a persoa que:  
·Se está diagnosticada positiva en COVID-19 
·Presente calquera sintomatoloxía (tos, febre, dificultade ao respirar) que poida estar asociada 
co COVID-19 durante os 14 días previos á súa participación  
·Estivera en contacto estreito ou compartindo espazo sen gardar a distancia interpersoal  de 
1,5 metros con algunha persoa afectada por COVID-19 nos 14 días previos á súa participación  

CLÁUSULA DE PRIVACIDADE 
En cumprimento do establecido nos artigos 7 e 13 do Regulamento Xeral de Protección de Datos do 27 de abril de 2016 ( 
RGPD), nos artigos 6, 7.2, 11 e 92 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos 
dereitos dixitais ( LOPDGDD), e o artigo 21 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, 
informámoslle que coa firma do presente documento, outorga o seu consentimento expreso, inequívoco e informado para o 
tratamento dos datos aquí facilitados así como dos que se xeren durante a súa relación co Concello de Foz con C.I.F. Nº  P-
2701900-I, coa finalidade que a Concellería de Xuventude poida tramitar a súa inscrición en Aberto por Vacacións 2020 que 
organiza, así como xestionar a súa participación e o correcto desenvolvemento da mesma, contactar con Vde. en caso 
dalgunha eventualidade relacionada con esta a través de correo electrónico ou por vía telefónica, Os datos proporcionados 
conservaranse mentres se desenvolva devandito programa e destruiranse ao finalizar o mesmo. Os datos só serán utilizados 
para os fins arriba mencionados, non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal, nin se realizará 
transferencia internacional dos mesmos. Ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais e 
poderá, de forma gratuíta e en calquera momento, acceder aos mesmos, solicitar a súa rectificación, supresión, limitación ou 
opoñerse ao seu tratamento enviando comunicación dirixida á Concellería de Xuventude, situada na Rúa Julia Minguillón, 7 – 
Baixo (27780) Foz ou a través do correo electrónico:  axv2020@ concellodefoz.es 

Debe xuntarse copia da tarxeta sanitaria 

Sinatura do pai/nai/titor:  
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