
ANEXO II

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO CONCURSO DE DISFRACES DE ENTROIDO 2022 DO CONCELLO DE ROIS 

CATEGORÍA GRUPO

DATOS DO GRUPO

Nome do grupo:

Título do vídeo / Tema:

Nº de compoñentes: Nº homes: Nº mulleres:

Lugar de procedencia:

Representante do grupo:

DNI da/o representante:

Teléfono/s:

Enderezo electrónico:

Data:___________________________ Hora:________________________

Sinatura (da persoa representante da comparsa)

    Asdo.______________________________________________

DECLARO:

1. Que logo de ler o contido do artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (a persoa física ou xurídica solicitante)

non me atopo incurso/a en ningunha das prohibicións establecidas no citado artigo.

2. Que me atopo ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, nos termos establecidos no artigo 22 do Real Decreto

887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións.

3. Coñezo e acepto as bases que rexen o Concurso de disfraces do Concello de Rois.

4. Acepto a publicación da gravación do concurso de disfraces nas redes sociais do Concello de Rois.

ATT. SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE ROIS

Segundo o disposto no artigo 18 da Constitución Española e do regulado pola Lei 1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade 
persoal e familiar e á propia imaxe, AUTORÍZASE ao Concello de Rois á publicación do vídeo no que puidesen aparecer as persoas 
indicadas anteriormente (e/ou os/as menores ao seu cargo), durante a súa participación no "Concurso de disfraces Concello de Rois 2022", na canle de 
Facebook  do Concello de Rois propiedade do Concello de Rois, co fin de poder emitir os vídeos das persoas participantes no concurso, avaliar 
os vídeos e asignarlles aos/ás participantes as puntuacións correspondentes para a entrega de premios.

Os datos subministrados nesta ficha teñen a finalidade de poder prestar o servizo no que vostede participa e están protexidos pola vixente 
normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. A persoa responsable do tratamento dos datos é o Concello de Rois e a persoa 
encargada poderá ser o Concello ou a empresa contratada polo Concello para a realización da actividade. A lexitimación para o tratamento dos 
datos persoais contidos nesta solicitude é o consentimento que o asinante lle outorga ao Concello de Rois coa súa sinatura. No caso de que sexa 
denegado o consentimento para o tratamento dos datos persoais, non se poderá ter acceso ao servizo solicitado pola imposibilidade de tramitación da 
solicitude.  O destinatario dos datos é o Concello de Rois que non lles cederá datos a terceiros, salvo obrigación legal. Os datos facilitados 
conservaranse ata a finalización da actividade. Ten vostede os dereitos a acceder, rectificar ou suprimir datos erróneos, solicitar a limitación do 
tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o  consentimento e solicitar a portabilidade destes en calquera momento. Estes dereitos poderán 
exercerse perante as oficinas municipais do Concello de Rois localizadas no Lugar de Samil 1, Oín. 15911 Rois (A Coruña). 
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