
 

Servicios Integrale

www.sifservicios.com 

Ficha d
 

Nome e apelidos: ________________________________

Teléfonos: _____________________

Enderezo: ________________________________

E-mail: ________________________________

Observacións (alerxias, medicacións…)

 ________________________________

D./Dª. ________________________________

Idade, con DNI ______________________________

AUTORIZACIÓN  para que o neno/a arriba indicado 

 

Indique se autoriza ou non fotos e gravacións:

� Autorizo � Non autorizo

Obradoiros a os que se inscribe

� Decoración de Nadal: Día 7

�  Ciclo de cociña infantil de Nadal

     

� Conexións co Paxe Real: 

 Pontecesures

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal 
recollidos neste documento é, cuxa finalidade é poder atender as consultas  e calquera
de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal. 
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos 
como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso,  dispón de formularios específicos. Pode presentar 
a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa 
identidade en: RÚA DO BOSQUE Nº 50, BERTAMIRANS (ORTOÑO) 15220 
NOSSOLUCIONS@NOSSOLUCIONS.ES
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: 
NOSSOLUCIONS@NOSSOLUCIONS.ES
 

Servicios Integrales de Formación S.L.  Bertamiráns – 15220 Ames

Tlf.: 677.555.748 

www.sifservicios.com – info@sifservicios.com 

Concello de
PONTECESURES

de Inscrición obradoiros

_________________________________________________________

_____________________ Data de nacemento: ________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Observacións (alerxias, medicacións…) ________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ , como PAI/NAI/TITOR/A dou

para que o neno/a arriba indicado participe nos OBRADOIROS DE NADAL

Indique se autoriza ou non fotos e gravacións:  

Non autorizo 

Obradoiros a os que se inscribe : 

ía 7   Día 14  Día 21 

Ciclo de cociña infantil de Nadal: Día 10  Día 15    

       Día 22  Día 29  

Conexións co Paxe Real: Día 9 Día 16  Día 23   Día 30

,__________ de ______________________________ de 2020

 
 
 
 
 
 

Asdo.:__________________________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:  De conformidade ao disposto na  actual normativa de 
Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal 
recollidos neste documento é, cuxa finalidade é poder atender as consultas  e calquera tipo de xestión realizada por este medio 
de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal.  
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos 
como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso,  dispón de formularios específicos. Pode presentar 
a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa 

RÚA DO BOSQUE Nº 50, BERTAMIRANS (ORTOÑO) 15220 
NOSSOLUCIONS.ES 

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: 
NOSSOLUCIONS.ES 

15220 Ames 

Concello de  
PONTECESURES 

obradoiros  

_________________________  

________________________  

_______________________________  

__________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

____________________________  maior de 

, como PAI/NAI/TITOR/A dou a miña 

OBRADOIROS DE NADAL   

Día 17  

Día 30 

_________________________ de 2020 

Asdo.:__________________________________ 

De conformidade ao disposto na  actual normativa de 
Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal 

tipo de xestión realizada por este medio 

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así 
como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso,  dispón de formularios específicos. Pode presentar 
a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa 

- A CORUÑA. 

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: 
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