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(Anexo I) 

SOLICITUDE INSCRICIÓN II CONCURSO DECORACIÓN DE NADAL 

Nº INSCRICIÓN: 

DATOS DO SOLICITANTE: 

Nome e apelidos:   

D.N.I. /C.I.F.: Número de teléfono:                                       

Enderezo:     

 

Enderezo electrónico:    
 
 

CATEGORÍA: Marque a categoría e modalidade na que desexa participar: 

☐ COMERCIO OU NEGOCIO 

Nome do establecemento:    

☐ HOSTALERÍA 

Nome do establecemento:    

☐ VIVENDA 

☐ Comunidade de veciños dun edificio. Nome:   

☐ Vivenda unifamiliar. 
 
 

INFÓRMASELLE que o Concello de Marín, en virtude do disposto no artigo 8 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de 
Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD), procederá ao tratamento dos datos persoais aquí 
reflectidos, de acordo coas competencias atribuídas pola lexislación aplicable ao réxime local, en aras de dar cumprimento ao 
interese público propugnado polo artigo 103 da CE en relación co disposto na Lei 39/2015, de 2 de outubro, do procedemento 
administrativo común das Administracións Públicas, e co regulado no artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento 
Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD). O órgano responsable e encargado do tratamento é o Concello de Marín 
cuxa dirección é Avda. de Ourense s/n 36900 Marín (Pontevedra), segundo o disposto no Título V da LOPDGDD. Os datos 
proporcionados neste modelo normalizado e documentación anexa, pasarán a formar parte dun Rexistro do Concello de Marín 
(Pontevedra), onde poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (incluíndo expresamente a 
limitación do tratamento) de acordo co Capítulo II do Título III da LOPDGDD; dirixindo ao Concello solicitude neste eido. Así 
mesmo, indicámoslle que o tratamento dos seus datos será realizado integramente segundo a LOPDGDD e o RXPD. 

 
Ademais, informamos que todas as fotografías realizadas polos participantes no concurso de Decoración de Nadal levada a cabo 
polas Concellarías de Festas e Cultura do Concello de Marín, poderán ser utilizadas en distintos medios de difusión municipal, 
tanto en prensa escrita como dixital e nas redes sociais do Concello de Marín. 

 

Sinatura: 

En Marín, a de de 2021 


