
 
 

   

   MODELO DE SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROGRAMA 
 “ALMORZOS SAUDABLES” DO CONCELLO DE OÍMBRA 

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE OÍMBRA 

 
D.DNA...........................................................................................maior de idade, con 
DNI .............................. e con domicilio a efectos de notificación 
en............................................................................................................, OÍMBRA  
 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
DECLARO EXPRESAMENTE: 
 

1º.- Que autorizo á/ó/ós meus nenos 
........................................................................a participación no Programa 
“ALMORZOS SUDABLES”, organizado polo Concello de Oimbra e que ten 
lugar no CEIP Oimbra. 
 
2º.- Que .................................................................. non sofren ningún tipo 
de alerxia coñecida cara os alimentos que van inxerir no citado programa. 
 

3º.- Que AUTORIZO        /  NON AUTORIZO        a realización  de  DE 
REPORTAXES FOTOS / VÍDEO 

A que no desenvolvemento das actividades do programa Almorzos 
saudables  se permita a captación de fotografías, a grabación de imaxes 
ben a título individual ou formando parte do grupo.  

As imaxes e sons destinaranse para: 

 A súa difusión a través de calquera medio de comunicación audiovisual ou 
impreso.  

 Arquivar, como fondo fotográfico, para a súa utilización en campañas de 
promoción ou calquera tipo de documento que se publique a instancias do 
Concello ou do Centro de día de Oímbra. 

Na súa utilización, sempre se manterá a observancia dos dereitos da 
infancia e en ningún caso, se desvirtuará o significado, nin tampouco o 
contexto, no que as imaxes e os sons foron captados. 
 

E para que así conste e surta os oportunos efectos ante quen corresponda asino a 
presente en Oimbra, a ....... de ............................ de 202. 
 
 

 
Asdo.: ................................................. 

 
 

 
O CONCELLO DE OIMBRA é o Responsable do tratamento dos datos persoais proporcionados baixo o seu consentimento e infórmalle que estes datos serán tratados de 
conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR) e a Lei Orgánica (ES) 
15/1999 do 13 de decembro (LOPD), coa finalidade de exercicio das competencias asumidas por este Concello e manter a relación co administrado. Os datos serán 

conservados de conformidade coa normativa aplicable, mentres exista un interese público para manter o fin do tratamento, así como para fins estatísticos, e cando xa non 

sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos. Non se 

comunicarán os datos a terceiros, salvo que fose necesario para a tramitación do procedemento ou por obriga legal. Así mesmo, infórmase que pode exercer os 

dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e os de limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a CONCELLO DE 
OIMBRA. Avda. do Carregal, 4 - 32613 Oimbra (OURENSE). Email: oimbra@inorde.com, así como, no seu caso, reclamar ante a Axencia Española de Protección de 

Datos. 

 

 


