MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE FESTAS E VERBENAS POPULARES
1.- DATOS PERSOAIS
D ______________________________________________________ con N.I.F. ____________________ domiciliado a
efectos de notificacións en __________________________________________________ municipio de
_______________________ provincia de _______________________ en representación da Comisión de Festas,
Agrupación ou Asociación de ____________________________________________
Tfno. _________________________________Email ___________________________________

2.- OBXECTO DA DECLARACIÓN
BREVE DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DATA DE CELEBRACIÓN DA FESTA ___________________________________________
LUGAR DE CELEBRACIÓN DA FESTA __________________________________________
SI

NON

ORQUESTRAS

SI

NON

ATRACCIÓNS DE FEIRA OU INCHABLES

SI

NON

CARPAS

SI

NON

FOGOS DE ARTIFICIO

OUTRO TIPO DE INSTALACIÓN QUE PRECISE MONTAXE __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
O SOLICITANTE DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE QUE SON CERTOS OS DATOS CONSIGNADOS NESTE
DOCUMENTO E COMPROMÉTESE A DISPOÑER DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL VIXENTE NO MOMENTO DA
CELEBRACIÓN DA FESTA

3.- DOCUMENTACIÓN ACHEGADA
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OU DOCUMENTO ACREDITATIVO DESTE

Sinatura

Dacordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo de que o Responsable de Tratamento dos seus datos personais é o Concello de
Aranga, con dirección; Plaza Mestre Mosquera nº1, Ponte Aranga-Aranga (A Coruña)
1.-Finalidade do Tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario par apoder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións
administrativas derivadas da prestación do servizo.
2.-Lexitimación: Este tratamento de datos personais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de prestación do servizo.
3.-Destinatinatarios de cesións: Concello de Aranga non cederá os datos de caracter persoal.
4.-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 Aranga dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos sus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios,
sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

