
PRAZO DE INSCRICIÓN:

Do 13 ó 22 de febreiro no Rexistro Xeral do Concello: horario

de 9.30 a 13.30 h.

ANEXO

FICHA DE INSCRICIÓN PARA O CONCURSO DO ENTROIDO.
SÁBADO 25 de febreiro de 2023

CATEGORÍA: INDIVIDUAL/PARELLAS

NOME:

IDADE DO/S COMPOÑENTE/S:  

NOME E APELIDOS DO REPRESENTANTE:

DNI. DO REPRESENTANTE:

ENDEREZO:

Nº TELÉFONO:

De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica
3/2018,  do  5  de  decembro,  de  Protección  de  Datos  Persoais  e  garantía  dos  dereitos  dixitais  LOPDGDD,
informáselle  que o  CONCELLO  DE CEE,  con CIF  P1502300E  e  con enderezo en  Rúa  Domingo Antonio  de
Andrade, s/n, 15270 Cee (A Coruña) é o Responsable do Tratamento. Os datos de carácter persoal facilitados a
través do presente formulario así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente
departamento  da  Biblioteca  Francisco  Mayán  ao  cal  vai  dirixido  a  presente  solicitude.  A  finalidade  do
tratamento é a xestión e outorgamento de premios nos diferentes concursos convocados. A base legal para o
tratamento dos seus datos está fundada no art. 6 e) do RXPD: “en cumprimento de misión realizada en interese
público ou exercicio  de poderes  públicos  conferidos a  este  Concello”.  Os  datos  serán tratados de maneira
confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación
vixente de Protección de Datos. As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión  e  oposición,  limitación  do  tratamento,  nos  termos  previstos  na  precitada  Lei,  mediante
comunicación escrita dirixida ao responsable do tratamento: Concello de Cee co enderezo arriba indicado ou a
través da sede electrónica https://sede.cee.gal.  Pode obter información máis detallada sobre o tratamento dos
seus datos persoais a través do correo dpd@cee.gal ou consultando a Política de privacidade na páxina web do
Concello accedendo ao seguinte enlace https://cee.gal/es/privacidade/

https://sede.cee.gal/
mailto:dpd@cee.gal


PRAZO DE INSCRICIÓN:

Do 13 ó 22 de febreiro no Rexistro Xeral do Concello: horario

de 9.30 a 13.30 h.

ANEXO

FICHA DE INSCRICIÓN PARA O CONCURSO DO ENTROIDO.
SÁBADO 25 de febreiro de 2023

CATEGORÍA: COMPARSAS e CARROZAS

NOME DA COMPARSA:

Nº DE COMPOÑENTES:

PARTICIPA NA CATEGORIA DE CARROZAS:           SI           NON                                        
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR TIPO E MEDIDAS:

C.I.F. DA ENTIDADE

NOME E APELIDOS DO REPRESENTANTE

DNI. DO REPRESENTANTE:

ENDEREZO:

Nº TELÉFONO:

Nº CONTA BANCARIA A NOME DO REPRESENTANTE OU DA AGRUPACIÓN:

(entregar no Concello, certificado do banco co nº de conta)

De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica
3/2018,  do  5  de  decembro,  de  Protección  de  Datos  Persoais  e  garantía  dos  dereitos  dixitais  LOPDGDD,
informáselle  que o  CONCELLO  DE CEE,  con CIF  P1502300E  e  con enderezo en  Rúa  Domingo Antonio  de
Andrade, s/n, 15270 Cee (A Coruña) é o Responsable do Tratamento. Os datos de carácter persoal facilitados a
través do presente formulario así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente
departamento  da  Biblioteca  Francisco  Mayán  ao  cal  vai  dirixido  a  presente  solicitude.  A  finalidade  do
tratamento é a xestión e outorgamento de premios nos diferentes concursos convocados. A base legal para o
tratamento dos seus datos está fundada no art.6 e) do RXPD: “en cumprimento de misión realizada en interese
público ou exercicio  de poderes  públicos  conferidos a  este  Concello”.  Os  datos  serán tratados de maneira
confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación
vixente de Protección de Datos. As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión  e  oposición,  limitación  do  tratamento,  nos  termos  previstos  na  precitada  Lei,  mediante
comunicación escrita dirixida ao responsable do tratamento: Concello de Cee co enderezo arriba indicado ou a
través da sede electrónica https://sede.cee.gal.  Pode obter información máis detallada sobre o tratamento dos
seus datos persoais a través do correo dpd@cee.gal ou consultando a Política de privacidade na páxina web do
Concello accedendo ao seguinte enlace https://cee.gal/es/privacidade/

mailto:dpd@cee.gal
https://sede.cee.gal/


PRAZO DE INSCRICIÓN:

Do 13 ó 22 de febreiro no Rexistro Xeral do Concello: horario

de 9.30 a 13.30 h.

ANEXO PARTICIPANTES COMPARSA

NOME E APELIDOS DOS COMPOÑENTES IDADE

De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais LOPDGDD, informáselle que o CONCELLO DE CEE,
con CIF P1502300E e con enderezo en Rúa Domingo Antonio de Andrade, s/n, 15270 Cee (A Coruña) é o Responsable do
Tratamento. Os datos de carácter persoal facilitados a través do presente formulario así como a documentación achegada,
serán incorporados ao correspondente departamento da Biblioteca Francisco Mayán ao cal vai dirixido a presente solicitude.
A finalidade do tratamento é a xestión e outorgamento de premios nos diferentes concursos convocados. A base legal para o
tratamento dos seus datos está fundada no art.6 e) do RXPD: “en cumprimento de misión realizada en interese público ou
exercicio de poderes públicos conferidos a este Concello”. Os datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos
a outras entidades cando se cumpran as esixencias establecidas na lexislación vixente de Protección de Datos. As persoas
interesadas  poderán exercitar  os dereitos  de  acceso,  rectificación,  supresión  e  oposición,  limitación do tratamento,  nos
termos previstos na precitada Lei, mediante comunicación escrita dirixida ao responsable do tratamento: Concello de Cee co
enderezo arriba indicado ou a través da sede electrónica https://sede.cee.gal.  Pode obter información máis detallada sobre o
tratamento dos seus datos persoais a través do correo dpd@cee.gal ou consultando a Política de privacidade na páxina web
do Concello accedendo ao seguinte enlace https://cee.gal/es/privacidade/

mailto:dpd@cee.gal
https://sede.cee.gal/

