
 

 

 

 

 
FICHA DE INSCRICIÓN MENORES- CAMIÑO A CAMIÑO 

 
 
 

DATOS DO/DA MENOR 1
Apelidos       Nome       

Data nacemento       Idade (menor de 18 anos)       DNI       

 
DATOS DO/DA MENOR 2

Apelidos       Nome       

Data nacemento       Idade (menor de 18 anos)       DNI       

 
 

DATOS DO PAI/NAI/TITOR-RA
Apelidos       Nome       

Parentesco       DNI       
Enderezo       Teléfono       

 
 

DATOS DO ADULTO AUTORIZADO PARA ACOMPAÑAR AO/AOS MENOR/MENORES 
Apelidos       Nome       

Parentesco       DNI       
Enderezo       Teléfono       

 
 

Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos sinalados son certos e que me responsabilizo a 
todos os efectos dos menores inscritos na presente ficha, ou no seu caso, autorizo a que o adulto 
sinalado faga de responsable dos mesmos . 
 
Acepto as condicións establecidas na actividade que organiza o Concello de Vigo. 
O 
 titor/ra dos menores autoriza á realización de fotografías durante a actividade e a súa publicación no 
espazo web habilitado polas Concellerías de Medio Ambiente e de Xuventude. No caso negativo marque o 
seguinte recadro  
 
 
 

En Vigo, a       de        de 2011              Sinatura do/da solicitante:  

 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. No cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de 
Carácter Persoal informámoslle que, logo de cubrir o presente formulario, os seus datos quedarán incorporados no ficheiro “Actividades 
de Xuventude” sendo o responsable do mesmo o Servizo de Xuventude do Concello de Vigo, e que ten como finalidade: "Creación 
dunha base de datos co fin de resolver sobre as solicitudes de praza admitidas e denegadas e a posterior organización de cursos, 
campamentos, eventos e outras actividades de tempo libre, así como a xestión administrativa dos mesmos e envío de información". 
Por outro lado, vostede consinte expresamente que a Concellería de Medio Ambiente e Xuventude lle envíe información doutras 
actividades e eventos propios. Así mesmo se informa que se poderán recoller datos sanitarios co obxecto de previr situación de risco 
excepcionais derivadas de circunstancias persoais que condicionen dalgún modo o desenvolvemento da actividade.  
A negativa a subministrar os datos solicitados leva consigo a non inclusión para realizar as actividades solicitadas. A persoa interesada 
poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dirixíndose á Secretaría Xeral do Concello de Vigo sita 
na Praza do Rei, 1 C.P. 36202 VIGO coa Referencia: “Protección de Datos”, a través dun escrito asinado ao efecto e achegando 
fotocopia do seu DNI. ou chamando o telefono 010. 


