ANPA DO IES AGRA DE LEBORÍS
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DA CORUÑA – COSTA DA MORTE

AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES MENORES
Para poder participar na actividade ROBÓTICA CON CHOCOLATE, se un/unha é menor de idade, ou non teñan
capacidade para discernir ou decidir por si mesmos, a titora ou titor ten que asinar este Pliego de Descargo que será
valido durante a realización da actividade. Lembra asinar a aceptación de condicións.

Data:

…..…./…..…./………..….

DATOS IDENTIFICATIVOS
Nome e apelidos
D.N.I.

Data de Nacemento

Dirección
C.P.

Localidade

Teléfono

Correo
electrónico

Ao asinar, a/o titora/or autorízalle á/ ao menor para que participe na actividade "ROBÓTICA CON CHOCOLATE” na
Casa de Cultura da Laracha, de data 12 de abril de 2019, así como que se considera informado das condicións da
actividade á que se inscribe.
É obrigatorio que a/o menor acuda acompañado dunha persoa adulta responsable e acepte as normas de seguridade
propias de calquera actividade extraescolar.
1.- A actividade programada “ROBÓTICA CON CHOCOLATE” do 12 de abril de 2019 corresponde a unha exposición de
robots e uso restrinxido, ademais dunha observación do ceo con telescopios, con charla previa na Casa de Cultura da
Laracha organizada polas ANPA dos centros educativos da Laracha (ANPA O Acevo, do CEIP Otero Pedrayo; ANPA
Porta Santa do CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco; ANPA Manuel Murguía do IES Agra de Leborís) e Federación de ANPAs
da Coruña – Costa da Morte, e que conta cola cesión da casa de cultura por parte do concello da Laracha.
A canda a exposición de robots e observación das estrelas servirase chocolate quente para as e os asistentes.
2.- É obrigatorio poñer en coñecemento da organización (ANPAs e FEDERACIÓN DE ANPAS), por escrito, calquera
problema do que teña coñecemento antes da actividade e que poida afectar á súa seguridade.
3.- Debe retirarse sen ningunha limitación previamente ao comezo da actividade si a mesma excede os seus límites
e/ou non participar especificamente na chocolatada se se ten algunha intolerancia, alerxia ou similar que poña en
perigo a súa seguridade alimentaria.
4.- Pola presente admite e declara con plena validez legal que só realizará actividades para as que estea capacitado,
que utilizará os equipos e establecemento públicos con dilixencia e responsabilidade, sen descargar a súa
responsabilidade do uso e mantemento en terceiros e aceptará as normas de seguridade acordadas.
5.- Considérome informado de que os datos aportados neste pliego de descargo serán incorporados a un ficheiro de
datos persoais para participar en “Chocolate con estrelas” do 20 de decembro de 2018.

6.- De acordo ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal,
informámoslle de que os datos persoais que nos facilite, serán incorporados a un ficheiro titularidade da Federación
Provincial de ANPAs da Coruña – Costa da Morte, con domicilio en Rúa Alfredo Brañas 44, 15100 – Carballo (A Coruña),
que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro, e cuxa finalidade é
a correcta organización e xestión das distintas actividades da Federación.

A Lei Orgánica de Protección de Datos obríganos a que requiramos o seu permiso para a publicación nas nosas redes
sociais, páxina web, blogs, youtube, de fotografías e/ou vídeos, no seu caso, así como, medios de comunicación,
publicacións ou calquera outro medio divulgativo. Como poderá imaxinar, a nosa intención é utilizalos
apropiadamente: fotos e vídeos da Asociación, información, eventos, actividades, etc., de tal forma que, lonxe de
desgustarlles, pensamos que lles gustaría verse na páxina.
De acordo coa presente cláusula, a Federación Provincial de ANPAs da Coruña - Costa da Morte solicita o seu
consentimento, como participante da actividade ROBÓTICA CON CHOCOLATE 2019:

SI
NON O tratamento dos seus datos persoais segundo o disposto no artigo 6 do Regulamento (UE)
2016/679, informándolle que o tratamento dos seus datos ten como base o seu interese en participar como usuario
das actividades organizadas pola Federación Provincial de ANPAs da Coruña-Costa da Morte.
En cumprimento do artigo 13 do Regulamento Europeo de protección de datos informámoslle que os seus datos serán
incorporados ao sistema de tratamento PARTICIPANTES EN ROBÓTICA CON CHOCOLATE 2019 , e que a finalidade desta
recollida de datos é a xestión da devandita actividade.
Os datos conservaranse en tanto permaneza a organización desta actividade, ou durante o tempo necesario para
cubrir coas posíbeis obrigas legais derivadas da súa organización.

SI
NON A publicación nas nosas redes sociais, páxina web, blogs, youtube, de fotografías e/ou videos,
no seu caso, así como medios de comunicación, publicacións ou calquera outro medio divulgativo desta actividade.

SI
NON O tratamento dos seus datos coa finalidade de levar a cabo labores de información, envío de
publicidade personalizada ou non, propia ou de terceiros, e tamén para o envío de felicitacións e/ou recordatorios.

Lembrámoslle que sempre poderá exercitar os dereitos de OPOSICION, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACIÓN,
SUPRESIÓN E PORTABILIDADE, mediante escrito dirixido á Federación Provincial de ANPAs da Coruña - Costa da Morte
(Rúa Alfredo Brañas 44. 15100 -Carballo-A Coruña, acompañando fotocopia do seu DNI ou, no seu defecto, documento
que acredite a súa identidade.

Asinado:
Ou, no seu caso, a/o nai, pai ou representante legal do usuario (sublíñese o que proceda)
D/Dª__________________________________________________ con DNI_______________________. (datos
necesarios só en caso de usuarios menores de 14 anos, ou que non teñan capacidade para discernir ou decidir por si
mesmos).
asinado:
_____________________, ____ de ____________ de 2019

