
 

 

PARTICIPACIÓN NO V CONCURSO DE CÓMIC ‘BIBLIOTECA MUNICIPAL DANIEL CASTELAO’ 

Consentimento expreso para o tratamento de datos de carácter persoal (Anexo 2) 

-En cumprimento de tratamento e de protección de datos, Concello de Silleda- 

 

Nome e apelidos participante:_________________________________________________ 

DNI/NIE:__________________ 

E, de ser o caso, nome do/a responsable:_________________________________________ 

DNI/NIE___________________ 

Nova política de Protección de Datos do Concello de Silleda, con efectos dende o 25 de maio de 

2018. 

O 25 de maio de 2018 a nosa normativa de protección de datos persoais modifícase e surxen novos dereitos e 

obrigas. Por isto solicitamos o consentimento expreso dos nosos usuarios e colaboradores en cumprimento da 

normativa de Protección de Datos e tendo en conta as disposicións do Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeo e do Concello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao 

tratamento de datos persoais nos artigos 13 e 14 do citado RGPD. Informámoslle que os datos que vostede nos 

facilita serán incorporados a un Rexistro de Actividade deste Responsable de Tratamento, denominados de Xestión 

de servizos, titularidade deste Concello (en diante Responsable de Tratamento) con fin de poder prestarlle os 

servizos solicitados, poder mantelo/la informado/a das cuestións relativas ao seu interese e á propia xestión da 

prestación do servizo que poidan resultar do seu interese. 

Mediante a sinatura do presente documento, vostede dá o seu consentimento expreso para que esta entidade poida 

tratar con este fin concreto os datos facilitados por vostede, comprometéndose este Responsable de Tratamento a 

tratar dun xeito confidencial aqueles datos de carácter persoal facilitados por vostede e a non comunicar ou ceder os 

devanditos datos ou información a terceiros se obter o seu consentimento ou sen que o feito sexa amparado pola Lei 

e aplicar as medidas de seguridade que establece a normativa vixente de protección de datos (RGPD). Os seus datos 

serán conservados mentres se manteña a relación do servizo que vostede solicita e procederase ao bloqueo e/ou 

cancelación destes unha vez que xa non sexan necesarios para o seu expediente de trámite. Para os casos nos que 

obrigue a Lei, os seus datos permanecerán bloqueados por un prazo máximo de 5 anos e superando o devandito 

prazo, o Responsable de Tratamento procederá a sua cancelación se así fose o caso. 

Vostede ten dereito a: saber se se están tratando os seus datos persoais, a acceder, rectificar e suprimir os mesmos, 

a solicitar a portabilidade dos datos e a opoñerse ao tratamento e solicitar a limitación deste. Para isto debe realizar 

unha solicitude dirixíndose a Rúa Trasdeza nº 55 Silleda, CP 36540 (Pontevedra), ou achegándose ás dependencias 

municipais sitas neste enderezo. Para isto poñemos a disposición dos/as interesados/as os fomularios de solicitude 

dos dereitos totalmente gratuito. Tamén pode exercer os seus dereitos enviando un correo electrónico a 

Info@silleda.gal facendo referencia no mesmo ao dereito que desexa exercer e dirixindo dita petición á Delegada en 

Protección de Datos e acompañando copia do se DNI/NIF ou documento que o/a idetifique. 

De conformidade co exposto, asina a presente 

En______________________,a_______de____________________de__________________ 

Asinado 

 

 


