I CONCURSO DE XÓVENES PREPARADORES MUIMENTA ‘20
XXIX CONCURSO AUTONÓMICO DA RAZA FRISONA “FEFRIGA 2020”

Nº:____

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

PARTICIPANTE: ________________________________________ IDADE: _____ SECCIÓN: ______
DATA NACEMENTO: __________ D.N.I.: _______________ DOMICILIO: _________________________________
C. P.: _________ LOCALIDADE: ________________________________PROVINCIA: _______________________
TFNS: _______________________ GANDERÍA: _______________________________

SOCIO CLUBE: SI / NON

SOLICITO a inscrición no Concurso de Preparadores, que se celebrará en Muimenta o Venres, 3 de Abril ás
16:00h co animal de nome _________________________________________________________ e propiedade
da Gandería ___________________________ inscrito na sección _______ do Concurso de Frisón.
PROTECCIÓN DE DATOS
Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018.
Responsable do tratamento: CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA
Finalidade: Xestionar a participación no concurso.
Lexitimación: Consentimento do interesado ou do seu representante legal.
Destinatarios: Atendendo á finalidade da actividade, os seus datos persoais, incluídas imaxes, serán cedidos a usuarios
da páxina web propia e da Federación Frisona Galega e, aos asociados de ambas mediante a súa inclusión en memorias
anuais.
Dereitos: En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade dos
datos, limitación ou oposición ó seu tratamento.
Información adicional: Pode consultar a información ampliada e concreta sobre Protección de Datos na nosa dirección
xovenesgandeiros.com/clausulado ou nas bases do concurso.
AUTORIZACION PARA CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (MARCAR UNHA DAS OPCIÓNS)
Para o cumprimento da finalidade de promoción do concurso, informámoslle que durante o transcurso do mesmo, serán
tomadas imaxes que serán distribuídas a través das web e publicacións de memorias anuais. A participación no concurso
non está condicionada a esta autorización, e poderá ser retirada en calquera momento, dirixíndose por escrito á
entidade.

□

SÍ, autorizo a toma das miñas imaxes e do menor ao que represento para a súa posterior difusión a través da web,

coa finalidade de divulgar as actividades que leva a cabo a entidade.

□

NON autorizo a toma e publicación de imaxes.

Firma do pai, nai ou titor (no caso de menores de 13 anos):

AUTORIZACIÓN NO CASO DE MENORES DE IDADE
D./Dna.

D.N.I.

de

COMO

(pai, nai, titor,..)

autoriza a súa participación no Concurso e acepta as condicións arriba referidas. E

para que conste onde proceda asino a presente en Muimenta, a ……… de ………………………………… de 2020.
Firma do participante:

Firma do pai, nai ou titor (no caso de menores de idade):

Remitir debidamente cumprimentado e asinado ao Clube de Xóvenes Gandeiros antes do día 20 de Marzo de 2020
Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia
R/ Melide 25-27 baixo · 15705 Santiago de Compostela (A Coruña – España) · Tfno.: +34 981 573 775 / Fax: +34 981 573 879 · e-mail: clubexovenes@fefriga.com · CIF: G-70.149.331

