
COÑECE GALICIA 2022

ANEXO II

CUESTIONARIO DE SAÚDE E AUTONOMÍA PERSOAL E DECLARACIÓN DE SABER NADAR

 SOLICITUDE INDIVIDUAL

 SOLICITUDE MÚLTIPLE (presentarase un anexo por cada persoa menor admitida)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (MENOR)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

PRAZA ADXUDICADA

NOME DO PROGRAMA (por exemplo: VALVOVIÑO MARIÑO III) QUENDA

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (PAI, NAI, TITOR/A)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/NIE

EN CALIDADE DE PAI/NAI/TITOR/A

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: 

Que foi informada de que  a participación nesta actividade poderá comportar a  captación de imaxes, fotografías, vídeos, vídeos con voz,

material gráfico, etc. (en diante, “imaxes”) da persoa participante na actividade, e a súa publicación a través dos medios de difusión corporativos

das iniciativas e actividades da Xunta de Galicia e as entidades pertencentes ao sector público autonómico de Galicia, tales como páxinas web,

redes sociais,  álbums,  informes/documentos derivados da actividade e noutros medios de comunicación social. Para autorizar  ou rexeitar a

devandita  captación  e  publicación  de  imaxes,  que  se  entenderá  feita  a  título  gratuíto  e  sen  límite  temporal,  deberá  marcar  o  recadro

correspondente: 

A continuación inclúese a información básica sobre protección de datos persoais segundo o disposto polo Regulamento (UE) 679/2016 relativo á

protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais, e pola Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de

datos persoais e garantía dos dereitos dixitais:

Autoriza a captación e publicación de imaxes

NON autoriza a captación e publicación de imaxes



ANEXO II

(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia -  Consellería de Política Social e Xuventude

Finalidades do tratamento
Xestión e difusión da actividade ou programa, e das políticas públicas orientadas á xuventude,
lecer e tempo libre. Captación e difusión de imaxes no suposto de outorgar o consentimento ao
efecto. 

Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a
Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia. Consentimento das persoas interesadas,
cando corresponda.

Destinatarios dos datos
Os datos recollidos neste documento, así como os relativos ás imaxes obxecto de autorización
poderán ser comunicados aos diferentes órganos da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia. As imaxes poderán ser publicadas, coa mesma finalidade, a través dos
medios detallados anteriormente.

Exercicio de dos dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar
outros  dereitos  ou  retirar  no  seu  caso,  o  consentimento,  segundo  se  recolle  en
https://www.xunta.gal/exercicio-d  e  -dereitos.

No caso de menores que teñan cumpridos 14 anos ou máis, poderán exercitar estes dereitos
por si mesmos. 

Contacto  delegado/a  protección  de  datos  e
información adicional

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE (no caso de que teña cumpridos 14 anos ou máis) OU REPRESENTANTE (nai/pai/titor/a, se o/a 
participante é menor de 14 anos)

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
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