
 

 

 

 

 
SOLICITUDE DE PRAZA PARA CAMPAMENTO URBANO 2021  

 
DATOS DO/A MENOR 1 

 

DNI 
 

NOME 
 

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO  DATA NACEMENTO 
 
 

 
DATOS DO/A MENOR 2 

DNI NOME 

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DATA NACEMENTO  

 
DATOS DO/A MENOR 3 

DNI NOME 

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DATA NACEMENTO 

 
DATOS DO/A RESPONSABLE DO/A MENOR 

 

DNI 
NAI/PAI/TITOR/A 
LEGAL 

NOME PRIMEIRO APELIDO 
 
 

SEGUNDO 
APELIDO 

TELÉFONO e-mail 
 

DOMICILIO 
 

LOCALIDADE CP 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUDE 

 

Fotocopia DNI pai/nai/ ou titor/a legal  
Fotocopia DNI do/a menor ou fotocopia do libro de familia 
Fotocopia dos DNI das persoas autorizadas á recollida do/a menor (sempre que sexan diferentes ao 

pai/nai/titor/a legal) 
Fotocopia tarxeta sanitaria ou seguro médico privado 
Volante de empadroamento 
Xustificación actualizada no momento de presentar á solicitude da ocupación de pai/nai/titor/a legal 

da persoa menor: certificado vida laboral actualizada a mes de xuño de 2021. Cando non se poida 

acreditar o traballo en activo por este documento presentarase certificado de empresa actualizado a 

xuño de 2021 de traballo en activo.  
Autorizacións e observacións médicas 



 

 

 

 

A persoa responsable do/a menor que presenta esta solicitude, 

Expón: 

Que, querendo participar no proceso selectivo para ocupar praza no Campamento urbano de verán 

ao que se refire a presente instancia declaro baixo a miña responsabilidade que: 

 Coñezo e acepto as bases reguladoras que rexen este procedemento 

 
A Guarda, ....... de .......................... de 20………. 
 

(Sinatura do solicitante) 

 

Política de privacidade 
 
De acordo coa lexislación en materia de protección de datos e, en concreto, co Regulamento UE 2016/679, do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, os datos persoais que nos facilites 
voluntariamente neste formulario serán tratados baixo a responsabilidade do CONCELLO DA 
GUARDA (Praza do Reló, s/n 36780 A Guarda) coa finalidade de elaborar unha listaxe de persoas participantes 
no campamento urbano de verán.  
Outorgas o consentimento expresamente ao aceptar a cláusula de protección de datos. Podes retirar 
este consentimento en calquera momento, sen efectos retroactivos. Os teus datos de contacto 
trataranse durante o tempo que manteñas a subscrición ou non exerzas o teu dereito de cancelación 
ou oposición. 
Igualmente informámolo de que en calquera momento tes dereito a solicitar ao responsable do 
tratamento o acceso, rectificación ou supresión dos teus datos persoais e a limitación do seu 
tratamento. 
Tamén tes dereito a opoñerte ao devandito tratamento e a solicitar, salvo casos de interese público e/ 
ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos teus datos. 
Para exercer estes dereitos debes enviar unha solicitude asinada achegando unha fotocopia do DNI á 
seguinte dirección: Rexistro Xeral do Concello da Guarda, con referencia Protección de datos campamento 
urbano de verán.  
Así mesmo, tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de 
Datos ( AEPD) situada en:Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001- 
Madrid 
 
Finalidade do tratamento 
 
O Concello da Guarda dispón de páxinas web propias e doutros recursos de difusión da súa 
programación coa finalidade de ofrecer información das actividades que se desenvolven nos programas que 
leva a cabo. 
As imaxes do desenvolvemento destas actividades poderanse empregar para ilustrar información 
exclusivamente relativa a estas, como poden ser: artigos nas páxinas web, carpetas, folletos ou 
presentacións audiovisuais explicando os ditos programas. 
Aplicando a Lei galega que regula a protección da infancia e da familia e a Lei de protección de 
datos, informamos de que o cumprimento deste formulario e a posterior participación nas 
actividades que difunde, supón a autorización expresa ao Concello da Guarda para a publicación de 
imaxes nas que poidan figurar participantes nelas, nos recursos informativos anteriormente 
especificados. 
 
         Lin e acepto a política de privacidade 
 

A Guarda,..... de.................... de 20.... 

(Sinatura do solicitante) 
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