ANEXO II

LISTADO DE COMPOÑENTES DO GRUPO

NOME DO GRUPO:
Nº

Nome e apelidos

Tlf.

DNI

AVISO IMPORTANTE: Non esquezas cumplimentalo dorso desta folla

E/NE

Data nac.

Correo electrónico

Coñecemos e aceptamos as normas de uso dos Locais Municipais de Ensaio Musical e comprometémonos,
como membros do grupo, a asumir as responsabilidades que puideran existir polo uso incorrecto do local e/ou
do material existente.
Sinatura de tódolos membros
(poñer o nº de DNI debaixo da sinatura)

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR:
- copia dos DNI de tódolos membros
- volante de empadroamento de tódolos membros (só veciños/as de Cambre)
ADVÍRTESELLE QUE:
1º.- En cumprimento da L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Caracter Persoal, informámoslle que os datos persoais obtidos mediante a
cumprimentación desta folla, e a documentación que poida achegar a ela, serán incorporados para o seu tratamento ao Ficheiro de Participantes de
Actividades Xuvenís do Concello de Cambre. A recollida e tramitación dos seus datos teñen coma finalidade realizar unha correcta xestión nas actividades
nas que vostede participa, levar o rexistro de participantes nas actividades xuvenís municipais e remitirlle información xuvenil do seu interese. Ademais,
coma interesado/a, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, polos motivos indicados na citada LO 15/1999, presentado a
solicitude no rexistro xeral do Concello de Cambre.
2º.- Nos locais municipais de ensaio musical poderían realizarse fotografías e/ou vídeos por parte do Concello para a elaboración de memorias
fotográficas, exposicións e/ou para a divulgación dos programas do Departamento de Xuventude do Concello de Cambre. No caso de que non permitas a
utilización da túa imaxe, ou a dos menores ou incapacitados ó teu cargo, cos fins antes mencionados, deberá deixar constancia mediante escrito presentado
no rexistro xeral do Concello. No caso contrario, entendemos que expresamente autorizas a captación da túa imaxe no sentido do disposto no artigo
“Segundo dos” da Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

