
  

AUTORIZACIÓN DE DEREITOS DE IMAXE ENTROIDO 2023

Nome da Comparsa / disfrace: 

__________________________________________________________________________

DATOS DO/A REPRESENTANTE XERAL DA COMPARSA/ DISFRACE

Nome e apelidos:___________________________________________________________________

DNI/NIF: __________________________  Teléfono móbil: __________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________

CATEGORÍA NA QUE PARTICIPA (Marcar cunha cruz o que proceda)

Infantil e Xuvenil (0-14 anos, nados ata o ano 2009)

        Individual  

        Parella 

        Comparsa

Adulto(Máis de 15 anos, nados desde 2008) 

         Individual

         Parella

         Comparsa Mixta / Adultos

 

            Autorizo ó Concello de Vilalba á publicación de imaxes de todos os 
participantes da comparsa, parella ou individual, incluíndo os menores, tanto 
individualmente como en grupo tanto nas RRSS do Concello como en calquera 
outro medio público de comunicación.

Concello de Vilalba

Plaza de la Constitución, 1, Vilalba. 27800 (Lugo). Tfno. 982510305. Fax: 982511815



  

AUTORIZACIÓN DE DEREITOS DE IMAXE ENTROIDO 2023

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: Concello de Vilalba

Finalidade: Desfile e Premios Entroido 2023

Lexitimación: Promoción da cultura

Destinatarios: Non se ceden datos a terceiros, salvo imperativo legal.

Dereitos: De conformidade cos artigos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679 do 
parlamento europeo e do consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas 
físicas, así como os artigos do 12 ao 18  da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os afectados contan cunha serie
de dereitos no tratamento dos seus datos persoais, a saber: dereito de acceso, rectificación, 
supresión, limitación do tratamento,  portabilidade e oposición.
Información adicional: Pode consultar información adicional e detallada sobre Protección de 

Datos na seguinte ligazón: https://www.aepd.es/

VILALBA, a 21 de Febreiro de 2023.

Sinatura do representante:

S. Sª O ALCALDESA  DO/DEL EXCMO. CONCELLO DE VILALBA

De conformidade cos artigos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679 do parlamento europeo e do consello do 27 de 
abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas, así como os artigos do 12 ao 18  da Lei Orgánica 3/2018, do 5 
de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os afectados contan cunha serie de 
dereitos no tratamento dos seus datos persoais, a saber: dereito de acceso, rectificación, supresión, limitación do 
tratamento,  portabilidade e oposición.

Concello de Vilalba

Plaza de la Constitución, 1, Vilalba. 27800 (Lugo). Tfno. 982510305. Fax: 982511815


