






 

Asociación Galega de Actividades Náuticas 
Parque Náutico de Galicia.  Avd. Alejandro Ferrer, s/n. 32430 Castrelo de Miño (Ourense) 
Telf. /Fax: + 34 988 493 192 Correo electrónico: agan@agan.info – 
actividadesnauticas@yahoo.es 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS  
CAL 2010 

 
DATOS DO NENO/A 

APELIDOS  
 
NOME 
 
DATA DE NACEMENTO 
 
IDADE 
 
DNI 
 

DATOS DO TITOR DO NENO/A 
NOME Y APELIDOS 
 
DNI 
 
DIRECCIÓN 
 
CORREO ELÉCTRONICO 
 
TELÉFONO MÓVIL    TELÉFONO FIXO 
 
FORMA DE COÑECER A ACTIVIDADE 
Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos sinalados son certos. 
Autorizo ao neno/a de o que son titor para que asista nas condicións establecidas ao campamento que 
organiza a Asociación Galega de Actividades Náuticas. 
 
En……………………. a            de                2010. 
 
Firma do responsable. 
 
 
Protección de datos. Os datos recolleitos, conforme ao previsto na Lei Orgánica de Protección de datos de 
carácter persoal, para a solicitude de inscricións nas actividades da Asociación Galega de Actividades 
Náuticas, serán incluídos nunha base de datos da Asociación Galega de Actividades Náuticas. 
A finalidade desta recollida de datos de carácter persoal é a organización de campamentos, eventos e 
outras actividades de tempo libre, así como a xestión administrativa dos mesmos.  
Doutra banda, a Asociación Galega de Actividades Náuticas poderá enviarlle información doutras 
actividades e eventos propios. En caso de negarse marque cunha X:  
O pai/nai/titor de nenos menores de 14 anos, no caso de que o neno teña 14 anos ou máis, será o mesmo 
quen autorice  a realización de fotografías cos participantes das actividades organizadas a Asociación 
Galega de Actividades Náuticas e a súa publicación na web www.agan.info No  caso de negarse, marque 
cunha X: 
Vostede dá, como titular, o seu consentimento e autorización para a inclusión dos mesmos na base de 
datos da Asociación Galega de Actividades Náuticas. En calquera caso, poderá exercer gratuitamente  os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose á Asociación con dirección na 
Avda. Alejandro Ferrer s/n 32430 Castrelo de Miño, Ourense., indicando na comunicación a súa 
solicitude. 
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