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se celebra en Porto do Son ( A Coruña). Manifesto coñecer que neste evento musical véndense
bebidas alcólicas e que por iso se lle entrega unha pulseira indicando a súa minoría de idade
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ou Delego en : _______________________________ , maior de idade con DNI________________ a acompañar ao meu
fillo/a - titorado/a menor de 16 anos, en representación miña ao festival Rompetiño 2019.

Ao cumprimentar este formulario aceptas que os teus datos sexan incorporados a un ficheiro titularidade de
Asoc. Rompetiño (A.R.) . En cumprimento da Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, A.R.infórmate
de que os datos recollidos serán usados, únicamente, de modo interno da empresa, para organizar o servizo de
camping do festival e que serán eliminados unha vez remate o festival. O datos non serán cedidos a terceiros nin
será obxecto de outro uso sen o consentimento expreso do/a titular dos mesmos. Non obstante, o/a titular dos datos
poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do enderezo de correo
electrónico info@rompetino.org
Asi mesmo dou o meu consentimento á organización do festival para tomar imaxes nas que poida aparecer dentro do festival
para a promoción do mesmo..
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AUTORIZO ao meu fillo/a - titelado/a MENOR DE IDADE, a asistir ao Festival ROMPETIÑO 2019, que
se celebra en Porto do Son ( A Coruña). Manifesto coñecer que neste evento musical véndense
bebidas alcólicas e que por iso se lle entrega unha pulseira indicando a súa minoría de idade
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ou Delego en : _______________________________ , maior de idade con DNI________________ a acompañar ao meu
fillo/a - titorado/a menor de 16 anos, en representación miña ao festival Rompetiño 2019.

Ao cumprimentar este formulario aceptas que os teus datos sexan incorporados a un ficheiro titularidade de
Asoc. Rompetiño (A.R.) . En cumprimento da Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, A.R.infórmate
de que os datos recollidos serán usados, únicamente, de modo interno da empresa, para organizar o servizo de
camping do festival e que serán eliminados unha vez remate o festival. O datos non serán cedidos a terceiros nin
será obxecto de outro uso sen o consentimento expreso do/a titular dos mesmos. Non obstante, o/a titular dos datos
poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do enderezo de correo
electrónico info@rompetino.org
Asi mesmo dou o meu consentimento á organización do festival para tomar imaxes nas que poida aparecer dentro do festival
para a promoción do mesmo.
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