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Representante (nome/apelidos):       

DNI Representante:       

Teléfono de Contacto:       

Email:       

Provincia de Residencia:       

Concello de Residencia:       

Nome do Solista/Grupo:        

Tipo de grupo: 
 

 Grupo Musical  Grupo de música e 
baile 

Número de integrantes 
Na seguinte páxina atoparás un cadro onde encher os 
datos dos integrantes, e imprescindible! 

      
 

Como nos coñeciches?: 
 

Facebook 
Instagram 
Google 
Cartel / Flyer 
Por outra persoa 
Anuncio La Voz de Galicia 
Anuncio El Correo Gallego 
Cuña Radio Galega 
Lume na palleira 
Outros:       

 Declaro que tódolos membros do grupo son maiores de 18 anos ou están autorizados 
polo seu pai/nai ou titor/a legal.  
*No caso de integrantes menores de 18 anos deberán acompañar a inscrición co ANEXO 1 

 Coñezo e acepto as bases do III Festival Interritmos. Baile e música tradicional que foron 
postas a miña disposición. 

 Declaro que o grupo ou solista está constituída legalmente de forma que poderá facturar 
á organización. 
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LOPD  
 

 Vostede consinte expresamente que os seus datos de carácter persoal aportados a través 
desta solicitude poidan ser tratados baixo a responsabilidade da  Asociación de Desarrollo 
Local DELOA de acordo co Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de datos. Os 
seus datos serán utilizados para identificarse como participante do Festival, así como para 
comunicarlle o desenvolvemento das accións de interese (por teléfono, correo electrónico ou 
calquera outro medio telemático) de carácter xeral adaptadas as súas características como 
participante. Estes datos trataranse durante o tempo que dure a relación establecida coa 
entidade ou ata que exerza o seu dereito de baixa ou supresión.  
A Asociación de Desarrollo Local DELOA garanta o exercicio dos dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á 
portabilidade de datos, dirixíndose por correo ordinario ao domicilio no Lugar da Escravitude, 
s/n, Sta María de Cruces 15980 Padrón, teléfono 981 817000, e correo 
electrónico lopd@deloa.com, coa referencia “Festival INTERRITMOS 2019”. A estes efectos, 
deberá identificarse mediante a aportación de fotocopia do seu D.N.I. 
Así mesmo, vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Padrón, a          de                        de 
2019.  

Asinado: 
 
 
 
 

 

Nome Apelido DNI Idade Instrumento 
                              

                              

                              

                              

mailto:lopd@deloa.com
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ANEXO I 
AUTORIZACIÓN DO PAI, NAI OU TITOR LEGAL 

 
 
 

D./Dna. _____________________________ con D.N.I. __________________ en calidade de pai, nai ou   
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titor legal do menor, AUTORIZO ao meu fillo/a ou tutelado/a __________________________________, 

con D.N.I. ______________, a participar no II Festival Interritmos. Baile e música tradicional.  
 
Así mesmo, AUTORIZO a que o meu fillo/a ou tutelado/a poida ser fotografado/a ou gravado no acto 
público no que se realice o concurso e, no seu caso, na entrega de premios aos gañadores, ACEPTANDO 
EXPRESAMENTE, a publicación, distribución e comunicación pública de ditas fotos en relación ao citado 
Programa.  
Así mesmo, e por medio desta autorización, acepto as bases do presente Programa e manifesto a miña 
total conformidade, sen reservas, ao exposto nas mesmas.  

 
 
En ______________, a __ de ______ de 2019  

 
 

Asinado: (Pai, nai ou titor legal).  
 


