Folla de Inscrición Xogoteca
17 e 18 de abril
DATOS DOS PAIS/NAIS OU TITORES
NOME E APELIDOS
DNI
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS DO/A NENO/A
NOME E APLIDOS
DATA DE NACEMENTO
ALERXIAS OU
INTOLERANCIAS
CALQUERA OUTRO
DATO DE INTERESE
INSCRICIÓN XOGOTECA (marcar a opción ou opcións que correspondan)
Venres 17.30-20.00
Sábado 9.30 – 14.00
Sábado 16.00-20.00

Asinado

____________________________________
____________________________________

No caso de que veña a recoller ao menor unha persoa diferente da inscrita como
na/pai/titor/a legal, precisaremos autorización escrita con copia do DNI da persoa que autoriza
a recollida, onde se indique, como mínimo, nome, apelidos e DNI da persoa que ven a recoller
ao menor.

De acordo co establecido na LOPD (15/1999), Xaruma, infórmalle, que os datos persoais solicitados na folla de inscrición son necesarios e obrigatorios para atender de
forma correcta a súa solicitude e serán incorporados os nosos ficheiros automatizados ou non coa finalidade de xestionar, man ter e garantir o cumprimento da
Xogoteca. Ademais, lle informamos de outros tratamentos no que respecta os seus datos persoais :
__ De acordo a LSSI, vostede consinte o uso dos seus datos persoais coa finalidade de, remitirlle información de interese relaci onada coa formación e outras actividades
extraescolares a través de e-mail, ou outros medios de comunicación como, correo postal, telefónico unha vez rematada a Xogoteca.
__ Na Xogoteca, Xaruma poderá realizar e obter imaxes/vídeos para o seu posterior uso na web: www.xaruma.org, catálogos, folletos ou outros medios publicitarios de
Xaruma.
No caso de autorizar algún dos usos descritos marque a casilla correspondente. Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición garantes pola lexislación vixente mediante un escrito con copia do DNI o Apdo. de Correos 3232, 36205 VIGO (Ponteve dra). No caso de que se producise
algunha modificación nos seus datos, rogamos no lo comunique debidamente por escrito coa finalidade de manter os seus datos actualizados.

