Avda. de Orense, s/n

(*) A SINATURA DESTA INSCRIPCIÓN PRESUPÓN A ACEPTACIÓN DAS BASES.
O interesado AUTORIZA e DA o seu CONSENTIMENTO informado, libre e específico ó Concello de Marín para o tratamento dos datos persoais aquí reflectidos para actividades que son propias do mesmo, para o seguimento e xustificación da actividade
no exercicio dos poderes públicos ostentados por esta Administración en aras de dar cumprimento ao interese xeral 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. O órgano responsable e encargado do tratamento é o Concello de Marín cuxa dirección é Avda. De Ourense s/n 36900 Marín (Pontevedra), todo ó que se informa aos efectos dos artigos 6 e 7
do Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD). 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) dirixindo ao Concello solicitude este eido. Así mesmo, informámoslle que os seus datos
poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa estritamente necesario para a xestión da súa petición ou así se autorice nunha norma de rango de lei. En caso de que se proporcionasen datos de
terceiros, previamente á súa inclusión, deberá informar aos titulares dos mesmos das advertencias anteriores, absténdose de incluílos de non obter o seu consentimento.

ILTMO. CONCELLO DE MARIN
CONCELLERÍA DE CULTURA

Tfno. 986 880 300 – Fax: 986882013
36900 MARIN (Pontevedra)

ANEXO I
DATOS DO/A SOLICITANTE:

Nome:_______________________Apelidos_______________________________________________
Enderezo:__________________________________________________________________________
CP:_______Localidade:__________________________ Tfno:_______________ Correo Elec._____
_________________________________ Relación coa entidade:______________________________

DATOS DA COMPARSA:
Nome___________________________________________________________NIF:_______________
 Nº de compoñentes_________ Categoría:

Infantil ____

Adultos____

Programa ao que se acolle: (Marcar cunha cruz o que proceda)


Comparsa infantil desfile do 02/03/2019: _____



Comparsa adulto desfile do 03/03/2019: _____

Asemade, declaro que non estou, nin eu nin a entidade a que represento, incurso en causas de
incompatibilidade ou incapacidade para contratar ou recibir subvencións da Administración Pública, así
mesmo, comprométome a desenvolver a actividade descrita consonte asa bases que rexen para
participar no Desfile de Entroido´2019.
Autorizo á institución a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria, da
Comunidade Autónoma e da Tesourería da Seguridade Social, coas que declaro non ter débeda
ningunha.
E para que así conste aos efectos da concesión dalgún premio asino esta solicitude e certificación.
Marín, __ de _________________ de 2019
Asdo.:

Documentación que se achega coa solicitude:





Fotocopia compulsada do NIF do representante e o da entidade (se houber).
Tres copias das letras das cancións que van a distribuír polas rúas (se houber).
A relación mínima de compoñentes esixida polo Concello.
As letras das cancións (se houber)

Á SRA. CONCELLEIRA DE CULTURA DO ILMO. CONCELLO DE MARÍN

(*) A SINATURA DESTA INSCRIPCIÓN PRESUPÓN A ACEPTACIÓN DAS BASES.
O interesado AUTORIZA e DA o seu CONSENTIMENTO informado, libre e específico ó Concello de Marín para o tratamento dos datos persoais aquí reflectidos para actividades que son propias do mesmo, para o seguimento e xustificación da actividade
no exercicio dos poderes públicos ostentados por esta Administración en aras de dar cumprimento ao interese xeral 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. O órgano responsable e encargado do tratamento é o Concello de Marín cuxa dirección é Avda. De Ourense s/n 36900 Marín (Pontevedra), todo ó que se informa aos efectos dos artigos 6 e 7
do Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (RXPD). 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) dirixindo ao Concello solicitude este eido. Así mesmo, informámoslle que os seus datos
poderán ser comunicados ás administracións públicas competentes e a outros terceiros cando sexa estritamente necesario para a xestión da súa petición ou así se autorice nunha norma de rango de lei. En caso de que se proporcionasen datos de
terceiros, previamente á súa inclusión, deberá informar aos titulares dos mesmos das advertencias anteriores, absténdose de incluílos de non obter o seu consentimento.

ILTMO. CONCELLO DE MARIN
CONCELLERÍA DE CULTURA

Nº







Asdo:

Avda. de Orense, s/n
Tfno. 986 880 300 – Fax: 986882013
36900 MARIN (Pontevedra)

Os abaixo asinantes DECLARAN que o día____/___/______/ constituíuse a COMPARSA.

Nome______________________________________________________núm. de compoñentes_____

________________________ para participar no Entroido´2016, composta polos seguintes membros:
NOME

Marín, ___ de _____________de 2019

DNI
Data Nac.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
18
19
20
21
22
23
24
25

Que se elixiu a don/dona __________________________________________
como
representante desta comparsa ante o Concello de Marín.
Que esta comisión organizadora solicita a súa participación nas actividades relacionadas co
Entroido de Marín.
Que esta comparsa se compromete a levar a cabo as actividades recollidas nas bases
reguladoras dos premios.

