
      

ORIENTACIÓN NOCTURNA CASA SIXTO
AUTORIZACION PARA MENORES DE IDADE

D./Dª ........................................................................................... con DNI ………………………... 
en calidade de …................, declaro ser coñecedor do regulamento da proba e autorizo a:

(nome e apelidos)

1-

2- 

3- 

AUTORIZO a éste a participar na proba de orientación nocturna que se vai a celebrar na
localidade de  SAS(Paderne) o vindeiro  día .........  de .....................de ........... Ademáis,
manifesto que dita proba a vai a realizar acompañado de:

Eu mesmo

Persoa autorizada:

Para que así conste asino a presente autorización. 

En .........................., a .............................de .....................................de 20…….

O responsable do menor

De acordo co disposto no REGULAMENTO (UE) 679/16 relativo á protección de datos de carácter persoal, informámoslle
de que os datos aquí recollidos serán procesados nos ficheiros baixo a responsabilidade de GALLAECIA RAID co único
propósito  de xestionar  adecuadamente as autorizacións para menores de idade.  Toda a información almacenarase
cumprindo as medidas de seguridade establecidas legalmente e non se transferirá nin compartirá con empresas ou
outras  entidades en ningún caso,  e só se empregará para os fins descritos.  Así  mesmo, informámoslle de que ten
dereito a obter acceso aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso,
solicitar  a  súa eliminación cando,  entre  outros  motivos,  os  datos deixen de ser  necesarios  para  os  fins que foron
recollidos. En determinadas circunstancias, pode solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso só os
gardaremos  para  o  exercicio  ou  defensa  de  reclamacións.  Cando  sexa  tecnicamente  posible,  pode  solicitar  a
portabilidade  dos  seus datos  a  outro  controlador  de datos.  Para exercer  estes dereitos,  de acordo coa lexislación
vixente, pode enviar unha carta ao seguinte enderezo de correo electrónico: licenciasgallaeciaraid@gmail.com

Este acordo establece a autorización para realizar fotos / vídeos específicamente para usar para a memoria do club,
folletos  informativos  ou  para  a  súa  inclusión  na  páxina  web  de  GALLAECIA  RAID,  nas  redes  sociais  e  canles  de
comunicación utilizadas polo club co fin de dar a coñecer as súas actividades.


