MODELO DE AUTORIZACIÓN E SOLICITUDE PARA
PARTICIPAR NO CONCURSO “XOGA EN GALEGO” NO CASO
DE MENORES DE IDADE
Dª/D___________________________________________ con DNI__________________
como nai, pai, titor/a de _____________________________________________________
1.
DECLARO que coñezo e acepto as bases da segeunda convocatoria do concurso
“Xoga en galego”.
2.
AUTORIZO a participación do meu/miña fillo/a no concurso.
3.
AUTORIZO a Antaxurada SL a empregar os seus datos de carácter persoal única e
exclusivamente para aqueles fins relacionados directamente co concurso.
4.
LIN E ACEPTO a información en materia de protección de datos que figura a
continuación:
Infórmase que os datos subministrados directamente pola persoa interesada ou por un terceiro, estrarán a
formar parte de diferentes tratamentos de datos titularidade de ANTAXURADA S.L., con CIF B15984065 e
responsable do tratamento, coa finalidade de xestionar a participación no concurso "Xoga en galego".
O destinatario dos datos é Antaxurada SL que poderá cedelos en casos específicos e amparados por un
contrato de confidencialidade a terceiros para a prestación dun servizo necesario para o concurso.
Os datos permanecerán almacenados ata o momento en que teña fin o proxecto.
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais contidos nesta autorización é o consentimento que a
persoa asinante outorga a Antaxurada SL coa súa firma. No caso de que sexa denegado o consentimento
para o tratamento dos datos persoais, non se poderá presentar ao concurso "Xoga en galego", por ser
inviable a súa tramitación.
Pódense exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación ou oposición, a través dun
escrito (adxuntando fotocopia do DNI) dirixigo a AVDA. QUIROGA PALACIOS, 6 BAIXO, 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA, (A CORUÑA). Pode solicitar a tutela sobre os seus dereitos ante a Agencia
Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- Email: ciudadano@agpd.es.
Pode consultar a política de privacidade nesta ligazón. Lin e acepto ___

5.
ACEPTO NOMEAR de Dª/D________________________________________ con
DNI____________________ para representar ao meu/miña fillo/a perante a Antaxurada
SL nos trámites precisos relacionados coa participación no Concurso “Xoga en galego”.
(NON PROCEDE
).

Lugar e data:
(sinatura da persoa representante legal)

