FORMULARIO DE INSCRICIÓN
OBRADOIRO DIDÁCTICO PARA FAMILIAS. Irene Grau
IDADE: De 6 a 11 anos
DATA: Sábado 21 de decembro de 2019 de 11.30 a 13.30 horas
PRAZAS: 15
Nome e apelidos do participante
Data de nacemento do participante
Teléfono
Correo electrónico
Observacións
Nome da nai, pai ou titor legal
DNI da nai, pai ou titor legal

Autorización para a publicación de imaxes dos nenos/as participantes no obradoiro didáctico MINI DIDAC
A Lei de Protección de datos obríganos a dispor de autorización paterna/materna para publicar as fotos
dos menores e por iso solicitamos o consentimento aos pais, ou titores legais para poder facer e publicar
as imaxes.
A intención das imaxes tomadas é mostrar as actividades realizadas no obradoiro, polo que non serán
tomadas imaxes individuais dos nenos, senón imaxes do grupo traballando, ou dos traballos feitos. Este
material gráfico usarase como arquivo interno e poderá ser publicado na web de DIDAC, ou outros
soportes gráficos, sempre que non exista oposición expresa previa.
Don/Dona
pai/nai ou titor legal do neno/a

con DNI

como

SI DOU O MEU CONSENTIMENTO
NON DOU O MEU CONSENTIMENTO
(marque cun X o que proceda)
para que DIDAC (Fundación DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas) POIDA UTILIZAR
AS IMAXES DO/A MEU FILLO/A TOMADAS DURANTE AS ACTIVIDADES DO OBRADOIRO DIDÁCTICO
E PUBLICALAS.
Gustaríame recibir información sobre as actividades que se desenvolvan en DIDAC
En Santiago de Compostela, a

de

de 2019

Firma

Datos do responsable do tratamento:
Identidade: Fundación DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas – DIDAC - NIF: G70514906
Enderezo: Rúa Pérez Costanti, 12, B
Teléfono: 881018893 - Correo electrónico: info@didac.gal
Na Fundación DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas – DIDAC tratamos a información que nos facilita co fin de
prestar o servizo solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo
necesario para cumprir coas obrigas legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade
para a que os datos foron recabados. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal. Vostede ten
dereito a obter información sobre como na Fundación DIDAC estamos tratando os seus datos personais, polo que pode exercer os seus
dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento ante a Fundación
DIDAC, Rúa Pérez Costanti, 12, B ou no correo electrónico lopd@didac.gal, anexando copia do seu DNI ou documento equivalente. Así
mesmo, e especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha
reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose a estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge
Juan, 6 – 28001 Madrid.

DIDAC · G-70514906 · Pérez Costanti, 12 · 15702 Santiago de Compostela · didac.gal

