
  
Concello de Monterroso 

Concello de Monterroso 

Plaza de Galicia, 1, Monterroso. 27560 Lugo. Tfno. 982377001. Fax: 982377617 

III CONCURSO DE DECORACIÓN DE NADAL 2022 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN 

 

1.- Nome e apelidos ou razón social do solicitante: 

 __________________________________________________ 

2.- Dirección de correo electrónico: 

 __________________________________________________ 

3.- Teléfono: ____________________________________________ 

4.- Dirección do elemento decorado: 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________ 

5.- Mediante a sinatura deste formulario, acepto: 

 As bases que convocan este concurso 

 O veredicto do xurado 

 Autorizo ao Concello de Monterroso, ao uso de xeito gratuito da 

imaxe por tempo ilimitado, para a súa utilización en materiais 

divultagivos e institucionais. 

Monterroso, ____ de ________________ de 2022 

 

 

Asdo: __________________________ 

 
 
 
 
 
 



  
Concello de Monterroso 

Concello de Monterroso 

Plaza de Galicia, 1, Monterroso. 27560 Lugo. Tfno. 982377001. Fax: 982377617 

Cláusulas informativas RGPD Concello de Monterroso 
 
De acordo co establecido no Regulamento UE 2016/679 de Protección de Datos Personais (RGPD), informámoslle que o responsable dos 
tratamento dos seus datos persoais e/ou os do menor (no seu caso) é o Concello de Monterroso, con dirección na Praza de Galicia, nº 1, CP 
27560, en Monterroso. (Lugo). Os seus datos persoais serán empregados para a correcta xestión da actividade na que se inscribe, cobro do 
servizo (no seu caso), así como efectuar a xestión administrativa e contable derivada da actividade. A lexitimación para o tratamento dos seus 
datos persoais é o consentimento expreso e explícito que nos otorga mediante a sinatura do presente documento e a marcación das casillas de 
permisos correspondentes. Nin os seus datos persoais nin os do menor cederánse a terceiros, salvo que exista unha obriga legal para elo. 
Vostede ten dereito a acceder, rectificar ou suprimir os seus datos, así como outros dereitos, tal como se explica na información adicional e 
dallada de protección de datos, que pode consultar na oficina da entidade sita na dirección arriba indicada ou ben solicitándoa a través da sede 
electrónica do Concello: https://monterroso.sedelectronica.es/info.0 
 
Uso de fotografías e/ou vídeos: ca finalidade de promocionar a actividade desenvolta polo Concello, a través das actividades desenvoltas pola 
súa área de Cultura e Deporte, gustaríanos contar co seu consentimento para toma e publicación de imaxes e/ou vídeos nos que poda a parecer 
vostede ou, no seu caso, o menor o seu cargo, para a súa publicación na páxina web oficial do Concello, con dominio www.monterroso.es, no 
perfil aberto na rede social Facebook, co nome “Concello de Monterroso” e/ou en publicacións que se podan chegar a realizar en soporte papeo 
e/ou medios de comunicación sobre as actividades culturais e deportivas organizadas polo Concello. 
 
Por favor marque a casilla que se axuste, en cada caso, aos permisos que quera darnos. 
 
FOTOGRAFÍAS/VIDEOS: 
 

 Sí, dou o meu consentimento para que se publiquen imáxes e/ou vídeos nos que poda aparecer eu ou, no seus caso, o menor ó meu 
cargo a través das canles mencionadas. 

 Non dou o meu consentimento para que se publiquen imáxes e/ou vídeos nos que poda aparecer eu ou, no seus caso, o menor ó 
meu cargo a través das canles mencionadas. 

 
Concello de Monterroso informalle que en calqueira momento vostede podrá porceder a retirar o consentimento facilitado para a publicación de 
imaxes e/ou vídeos, mediante comunicación dirixida á dirección arriva indicada, se que elo anule a lexitimación dos tratamentos que se 
efectuaron dende que se otorgou o consentimento inicial ata que vostede nolo retirou. 

 
CLÁUSULA INFORMATIVA ENVÍO COMUNICACIÓNS INFORMATIVAS A TRAVÉS DE WHATSAPP CONCELLO DE MONTERROSO 

 
D./Dna.: ……………………………………………………………………, con DNI …………………………, CONSINTO EXPRESAMENTE ao Concello de 

Monterroso o envío de comunicacións informativas sobre  III CONCURSO DE DECORACIÓN DE NADAL 2021  ao meu número de 

teléfono móvil: ………………………… a través da aplicación de mensaxería “WhatsApp” (ou la aplicación de mensaxería instantánea 

empreada pola entidade). 

 
De conformidade có establecido no Regulamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos Personales, o Concello de 
Monterroso informalle que os seus datos personais facilitados a través del o presente documento serán tratados polo Concello de 
Monterroso, únicamente coa  finalidade de poder remitirlle a información que se considere necesaria sobre II CONCURSO DE 
DECORACIÓN DE NADAL 2021  . A lexitimación para o tratamento dos seus datos basease no consentimento outorgado a través do 
presente documento. O Concello de Monterroso manterá os seus datos personais para esta finalidade mentras non nos 
comunique a súa oposición a seguir recibendo este tipo de comunicaciónes. En cualqueira momento Ud. poderá retirar o seu 
consentimento para seguir recibendo este tipo de comunicacións mediante comunicación dirixida ao efecto ao teléfono ou á 
dirección postal do Concello de Monterroso. 
  
Puede exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición mediante un escrito dirixido a Concello de 
Monterroso, Plaza de Galicia, nº 1, CP 27560, en Monterroso (Lugo). 
 
ientras non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a 
notificarnos cualqueira variación e que contamos có seu consentimento para o tratamento dos mesmos.  
 
Así mesmo e de acordo có establecido na Lei 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, no seu artigo 21, mediante a aceptación e sinatura do presente documento, Ud. otorga o seu consentimento para 
enviarlle as comunicaciones informativas que o Concello de Monterroso considere do se interese, segúndo o especificado nos 
párrafos anteriores, a través da aplicación de mensaxería “WhatsApp” no  número de teléfono móvil aportado por Ud. neste 
documento. 
 
 
 
 
 
Fdo.: D./Dna._______________________________________________. 

https://monterroso.sedelectronica.es/info.0
http://www.monterroso.es/

