
CONCURSO DE DECORACIÓN ‘NADAL NA RÚA’ CONCELLO DE PADRÓN 2021 

D. /Dª. ....................................................................................................................... con DNI.............................................,  
 
con teléfono ……………............, correo electrónico ................................................................inscríbese na categoría de :  
 
        Casa                                                    Piso  
 
        Establecemento (indicar nome):  ................................................................................................................................. 
 
        Asociación, centro educativo, entidade cultural, etc. (indicar nome): ........................................................................... 
 
sita na rúa ................................................................ nº ......... porta.......... piso........... lugar.............................. 
 
parroquia ................................................CP........................Padrón – A Coruña.  

 
 
 
 
Vostede, declara ter 14 ou máis anos polo tanto, responsable de outorgar consentimento en materia de Protección de 
Datos e procedemos a informarlle do tratamento de datos de carácter persoal que faremos. 
 

O  Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é Concello de Padrón, con dirección en rúa Longa, Nº27, 

15900-Padrón (A CORUÑA) nossolucions@nossolucions.es 

 

1.- DPO: O Delegado de Protección de Datos do Concello de Padrón é Nós Solucións, con quen poderá contactar en 

nossolucions@nossolucions.es 

 

2.- Finalidade do Tratamento: Os datos serán utilizados para realizar o Concurso de decoración de Nadal na rúa do 

Concello de Padrón 2021.  

Uso de Fotografías: Co fin de darlle publicidade aos eventos realizados polo Concello de Padrón as súas fotos poderán 

ser subidas as Redes Sociais, notas de prensa e/ou páxina web institucional. Por favor, marque a casa que se axuste 

aos permisos que quere darnos: 

 

 Si,  dou o meu consentimento para usar as miñas imaxes cos fins anteriormente citados.  

  

              Non dou o meu consentimento para usar as miñas imaxes cos fins anteriormente citados. 

 

Prazo de Conservación: os datos facilitados conservaranse mentres non se soliciten a supresión dos mesmo.  

 
3.- Lexitimación: Misión en Interese público: O tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en 

interese público ou no exercicio de poderes públicos. Artigo 25 da Lei reguladora de bases de réxime local. 
Consentimento da persoa interesada: A persoa interesada dá o seu consentimento de maneira libre e informada para 
publicar imaxes nos medios de comunicación e RRSS institucionais. 
 
4.-Destinatarios de Cesións: Concello de Padrón. 

 

5.- Dereitos: 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 e solicitar a portabilidade dos 

mesmos. 

O Concello de Padrón dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar 

a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en 

ramon@nossolucions.es, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 

 

Asdo: 

INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 


