SOLICITUDE PERMISO LUMEIRADAS SAN XOÁN,
PRAIAS GANDARIO OU PEDRIDO 2022

Datos relativos ao/á responsable
Apelidos

NIF

Nome

Teléfono

Correo electrónico

Domicilio de empadroamento da persoa responsable
Lugar

Núm.

Parroquia

Tendo coñecemento do Bando de Alcaldía con motivo da celebración da Festa de San Xoán no noso Concello,
SOLICITO que se vai a proceder a realización de:
LUMEIRADA

LUGAR:

SARDIÑADA

LUGAR:

BARBACOA

LUGAR:

NÚMERO DE PERSOAS
OUTROS DATOS
Bergondo (A Coruña)

de

de

Sinatura:

De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro,
de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais LOPDGDD), infórmaselle que o Responsable do tratamento é o
Concello de Bergondo con CIF P1500800F e dirección en Estrada A Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña) .Os datos de carácter
persoal facilitados a través do presente formulario serán incorporados ao correspondente rexistro de actividades de tratamento da
Policia Local á cal vaia dirixida a presente solicitude. Os datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos a outras
entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de Protección de Datos. A presente instancia
fundamenta o tratamento dos datos contidos nela, no art.6.1 e) do RXPD: "en cumprimento de misión realizada en interese público ou
exercicio de poderes públicos" conferidos a este Concello e , os datos persoais que nos proporciona mediante este documento
conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que deriven do mesmo. As persoas interesadas
poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento, portabilidade e dereito a non ser
obxecto de decisións automatizadas nos termos previstos na precitada Lei, mediante comunicación escrita dirixida ao responsable do
tratamento, o Concello de Bergondo, no enderezo arriba indicado ou a través do Rexistro Xeral do mesmo. Pode obter información
máis detallada sobre o tratamento dos seus datos persoais a través do correo dpd@bergondo.gal ou consultando a Política de
privacidade na páxina web do Concello http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/

ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE BERGONDO (A CORUÑA)

