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Pza. do Alcalde Ramón Souto González, s/n, 15500 Fene.  Tfno.: 981 492 707  Fax: 981 492 788 

MUSEO DO HUMOR

SOLICITUDE DE VISITAS GUIADAS

Entidade ou colexio que solicita a visita:

Persoa que fai a solicitude:

Teléfono contacto

Persoas que realizarán a visita ao Museo.

Curso e nivel (no caso de colexios) Franxa de idades Total participantes

Datas e horarios preferentes para a realización da visita:

Prioridade Mes Data Horario
1

2

3

Información sobre a protección dos seus datos:

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais  é  CONCELLO  DE  FENE,  con  dirección  PRAZA  DO  ALCALDE  RAMON  SOUTO  GONZALEZ  S/N,  15500  -  FENE  (A  CORUÑA);
SECRETARIA@FENE.GAL.

1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE FENE é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá
contactar en SECRETARIA@FENE.GAL.

2.- finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado.

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  para poder  atender  a  súa  solicitude,  así  como  para dar
cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo

3.- lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do
servizo.

4.-destinatarios de cesións: CONCELLO DE FENE non cederá os seus datos de carácter persoal.

5.- 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 FENE dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar
os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en SECRETARIA@FENE.GAL, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para
acreditar a súa identidade.

O(s)/A(s) solicitantes manifestan que coñecen e aceptan as normas que rexen a
participación neste Programa Municipal.

Fene, ....... de .................... de.......

Asdo.-
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