LEI ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL CLÁUSULA INFORMATIVA
ALUMNOS – RECOLLIDA DE DATOS MENORES.

En ILLA DE AROUSA, a ____ de ___________ de 20___

De acordo co que establece a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de
Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos recollidos a partir do presente
formulario e os do seu tutelado, serán incorporados a un ficheiro baixo a responsabilidade do
CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA coa finalidade de atender a súa solicitude de inscrición na
nosa escola de aprendizaxe.
Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, e oposición mediante un
escrito á nosa dirección: BAO, S/n 36626, ILLA DE AROUSA (PONTEVEDRA)
Mentres non nos comuniquen o contrario, entenderemos que os seus datos e os do seu
tutelado non foron modificados e que se comprometen a notificarnos calquera variación e que
temos o consentimento para utilizalos a fin de poder atender a súa solicitude.
Co mesmo vostede outórganos o seu consentimento para enviarlle publicidade das nosas
actividades á dirección postal que vostede nos facilitou.
Igualmente e de acordo co que establece a Lei 1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á honra,
á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e sempre que non nos notifique o contrario,
solicitamos o seu consentimento para utilizar as imaxes captadas do seu tutelado, durante o
desenvolvemento das actividades na nosa escola de aprendizaxe, a modo informativo e sen
ningún fin comercial, para publicalas na nosa páxina Web corporativa.
A partir da firma do presente formulario vostede autoriza expresamente o tratamento dos
seus datos e os do seu tutelado de carácter persoal, para a finalidade especificada, por parte
do CLUB PIRAGUIMO ILLA DE AROUSA.
Nome e apelido do menor:

DNI:

Nome e apelidos do titor legal:

DNI:

Firma do titor legal

