A.N.P.A. “Os Valados” do CEIP Vilaverde – Mourente
Rúa Vilaverde 9, Mourente
36164 Pontevedra
Tlf: 690.731.207 info@anpavilaverde.org
http://anpavilaverde.org

Autorización recollida campamento 2019 CEIP Vilaverde
(Entregar asinado ao recoller ao neno / nena no campamento)
É obrigatorio avisar previamente da intención de recoller ao neno / nena no campamento.

Autorización:
D/Dª _______________________________________________________________________ con DNI __________________
pai / nai do alumno / alumna ___________________________________________________________________ ,
participante no campamento organizado pola ANPA do CEIP Vilaverde – Mourente os días 31
de maio, 1 e 2 de xuño de 2019 no camping PRAIA PAISAXE II en San Vicente de O Grove:

□
□

Recollerei ao meu fillo / filla no campamento o día ___ / 06 / 2019 ás ___ : ___ horas.
AUTORIZO a D/Dª _______________________________________________________________________ con
DNI __________________ a recoller ao meu fillo / filla no campamento o día ___ / 06 / 2019
ás ___ : ___ horas.
En _____________________, a _____ de _________ de 2019

Asdo: _________________________________________
(Firma do pai / nai ou titor legal)

Recollida:
O alumno / alumna foi recollido pola persoa autorizada no camping Paisaxe II o día ___ / 06 /
2019 ás ___ : ___ horas.

Asdo: _________________________________________ DNI: ______________________
(Firma da persoa que recolle ó neno / nena)
En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que coa asinamento
do presente formulario vostede consente que os datos do presente formulario sexan tratados e incluídos en un ficheiro de datos de carácter persoal
coa finalidade da realización da actividade solicitada. Os datos dos participantes poderán ser cedidos ás empresas responsables da realización da
actividade solicitada. O responsable do ficheiro é a ANPA “Os Valados” do CEIP Vilaverde-Mourente, con domicilio na Rúa Vilaverde 9, 36164
Pontevedra, a cal lle garante os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos facilitados, nos termos e condicións previstos
na propia LOPD, mediante unha comunicación por escrito dirixida á dirección indicada.

