
Entrada Rexistro Xeral: 2022 -E-RC- ........................
Expediente:.................................................................
Rexistro de saída Nº: 2022 – S-RC- ………………..

(A cubrir pola Administración)

DATOS DO SOLICITANTE:
NOME E APELIDOS N.IF..
ASOCIACIÓN/ENTIDADE,
ETC.(Cubrir  só  en  caso  de
participar como Asoc., Ent., etc.)

C.I.F

DOMICILIO PARROQUIA
C.P  / CONCELLO TELFONO
EMAIL: MOBIL/SMS

DEPARTAMENTO A QUEN SE DIRIXE CULTURA (CSE) – CONCELLO DE BOIRO

EXPOÑO

Polo que SOLICITO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (obrigatoria)

Asdo. O SOLICITANTE/ REPRESENTANTE

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE BOIRO

Información relativa ao tratamento de datos persoais 
En cumprimento da normativa sobre protección de datos infórmaselle:
a) Responsable do tratamento: Concello de Boiro. 
b) Finalidades: Participación concurso de entroido 2022.
c) Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, a limitación do seu tratamento, oposición, portabilidade e non ser sometido a unha decisión
baseada exclusivamente no tratamento dos datos persoais mediante escrito dirixido a Concello de Padrón con sede na rúa Santiago, 2, Arzúa.
Máis información nas bases da convocatoria: (www.boiro.gal)

Que o …..  de  ……   do 2022  participei/participamos no concurso/desfile do Concello de  Boiro
acadando o ….. premio na categoría ……………………………….. por importe de …………….

                      Coma persoa física                                       coma Asociación, Entidade, etc.              

                                                             (Marcar cunha X o que corresponda)

Que se me abone o importe do correspondente premio na conta bancaria

ES…./…..…/…..…/…….…/…..…/…..…/……

Titularidade de (persoa física ou entidade) ……………………………………………………………..

Persoas físicas: Persoas xurídicas:

Certificado bancario da titularidade da conta Fotocopia do CIF da entidade

            Fotocopia do NIF                                                       Certificado bancario da titularidade da conta

(Marcar cunha X o que corresponda)

Selo do rexistro xeral
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