AUTORIZACIÓN

D/Dna.

DNI:

Tlf:

Mail:

pai/nai/titor/a de:______________________________________________, menor
de idade.

AUTORIZO:


A participación do meu fillo/a na Liga de Natación Escolar do Concello
de Vigo.



A utilización e publicación nos medios de comunicación e difusión
propios (Web Municipal, Web Vide...) das imaxes e grabacións
realizadas durante a celebración das competicións, así como a cesión
das mesmas para a súa publicación nos medios de comunicación locais,
de acordo coas limitacións establecidas na lexislación vixente.

Vigo,

de

de 2020

Asdo. __________________________
Conforme ao Reglamento (UE) 2016/679 RGPD, informámoslle que o responsable do tratamento dos seus datos é FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE con CIF: G36894020 en
enderezo na rúa Cesáreo González S/N, 36210 Vigo (Pontevedra), teléfono: 986 247 105 e correo electrónico: vide@vide.es
A finalidade do tratamento é promocionar e divulgar a Liga de Natación Escolar que organiza a entidade, para dar cobertura os eventuais accidentes que poidan ter lugar
durante a actividade. Os datos personais gardaranse ata que o interesado solicite a súa supresión. A lexitimidade do tratamento é o consentimento do interesado ou o seu
representante legal. Os seus datos comunicaranse ao público en xeral coa publicación en memorias, redes sociais e páxina web da entidade e outros medios de
comunicación coa fin de promocionar e dar a coñecer as actividades e eventos organizados pola entidade.Non se van producir transferencias internacionais de datos.
Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ou portabilidade, dirixíndose por escrito xuntando fotocopia do seu documento
identificativo e dirixila ao enderezo anteriormente citado. Para máis información www.agpd.es
Poderá obter a información ampliada en www.vide.es/clausulas
No caso de que non se respetasen os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Agencia Española de Protección de Datos
Coa sinatura deste documento autorizo á FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE para a toma de imaxes e a súa posterior difusión e publicación en redes sociais, páxina web da
entidade, memorias e outros medios de comunicación coa finalidade de promocionar a Liga de Natación Escolar organizado pola entidade así como, para a posible
comunicación de datos ao seguro en caso de necesidade.

Dirección técnico-Deportiva:

Organiza:

