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ANEXO III: SOLICITUDE DE RESERVA DE PRAZA 

 
DATOS DO NENO OU NENA 

APELIDOS NOME 

DATA DE NACEMENTO 

ENDEREZO : 

ENDEREZO ELECTRÓNICO:  

 

� MANTEÑO HORARIO ACTUAL:_______________________________  
 

� SOLICITO NOVO HORARIO (MARCA CUN X OS TRAMOS SOLICITADOS)** 

� MADRUGADORES  E ALMORZO( DE 8:30 A 10)  

� HORARIO DE MAÑA (DE 10 A 13 ) 

� COMIDA (de 13:00 a 14:00) 

� SIESTA ( de 14:00 a 16:00) 

� HORARIO DE TARDE ( de 16:00 a 19:00) 

� ÚLTIMA HORA (DE 19:00 A 20:00) 

� XORNADA COMPLETA (de 9:00 a 17:00 ou de 10:00 a 18:00)  
 
 
MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA 

NOME E APELIDOS  INCLUIDOS 
OS PAIS OU TITORES LEGAIS  
 

NIF DATA 
NACEMENTO 

PARENTESCO SITUACIÓN LABORAL INGRESOS ANUAIS 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
� DOCUMENTACIÓN  QUE SE XUNTA (MARCAR CUN X): 

 

€ XUSTIFICANTE DE OCUPACIÓN OU DESEMPREGO (FOTOCOPIA DA ÚLTIMA NÓMINA OU CERTIFICADO DE 
PRESTACIÓNS DO INEM, SE É O CASO) 

€ FOTOCOPIA DA DECLARACIÓN DA RENDA.  

€ OUTRA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA  PARA ALEGAR ALGUNHA  MODIFICACIÓN.  
 

GUITIRIZ   A  ____ DE                        DO 2.00 ___ 
 

 
 
ASDO: 

 
A ATENCIÓN ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUIT IRIZ 

**Se se solicita novo horario será tida en conta como nova solicitude e aportarase a documentación 
completa. 
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INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS –PAR A 
MENORES DE IDADE. 
 

Vostede, D./Dª ________________________________________________ con 

DNI____________________________________________, declara ser tutor/a de 

__________________________________________________, polo tanto procedemos  

a informarlle do tratamento de datos de carácter persoal que faremos.  

O Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é  CONCELLO DE GUITIRIZ, 

con dirección en RÚA DO CONCELLO, 4. 27.300 GUITIRIZ (LUGO); 

info@concellodeguitiriz.com  

1. DPO: O Delegado de Protección de Datos  do CONCELLO DE GUITIRIZ é 

Servizos de Adaptación Continúa  en Protección de Datos RB, S.L . có que  poderá  

contactar en info@concellodeguitiriz.com  

2. FINALIDADE DO TRATAMENTO:  os datos serán utilizados  para prestarlle o 

servizo  solicitado, así como a xestión administrativa derivada do mesmo. 

 

DATOS DE SAÚDE: Có único fin de salvagardar a seguridade do menor , poderemos 

solicitarlle  información sobre o seu estado de saúde, alerxias ou intolerancias  

alimentarias . De este xeito evitaremos calquera incidente á hora de organizar as 

actividades do Concello. Deberá terse en conta que , no caso de omitir algún tipo de 

información ou de que non nos informe correctamente, poderán producirse danos no 

menor do que só vostede será responsable. O feito de que non nos facilite parte da 

información solicitada poderá supoñer  a imposibilidade  de prestarlle o servizo que 

quere contratar con CONCELLO DE GUITIRIZ. 

 

USO DE FOTOGRAFÍAS : Có fin de promocionar  a nosa entidade, gustaríanos que 

nos autorizase a utilizar  as fotografías do menor no noso Facebook  e/ou páxina web : 

www.concellodeguitiriz.com . Por favor , marque a casilla que se axuste aos permiso 

que quere darnos: 
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  Si, dou o meu consentimento  para que se publiquen  as fotografías  do menor 

a través das redes sociais /web. 

 

             Non dou  o meu consentimento  para que se publiquen  as fotografías  do menor 

a través  das redes sociais/web.  

 

PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados  conservaranse  mentres se 

manteña a nosa relación  comercial e mentres non se solicite a supresión dos mesmos. 

 

3. LEXITIMACIÓN:   Este tratamento  de datos persoais  está lexitimado  polo 

consentimento que nos outorga  coa firma  da presente circular e o conservaremos  

mentres ao realizar a solicitude  de prestación do servizo.  

4. DESTINATARIOS DE CESIONES : CONCELLO DE GUITIRIZ  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 potabilidade dos mesmos. 

CONCELLO DE GUITIRIZ dispón  de formularios  específicos  para facilitarlle  o 

exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude  ou solicitar os nosos 

formularios , sempre acompañados  dunha copia do seu DNI  para acreditar  a súa 

identidade.  

 

Asdo.  
 
 
 
 


