
   

 009 - CONCELLO DE BOQUEIXÓN 

 

 
rb soluciones ® consultores en protección de datos – lopd@rbsoluciones.com 

 

INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PAISAXES DE BOQUEIXÓN”. 

Vostede, D. /Dª. ___________________________________________________________ con DNI 

_____________________________,  declara ser tutor/a do menor 

____________________________________________________________________ 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 BOQUEIXÓN, con dirección en LUGAR 

FORTE S/N, 15881 - BOQUEIXÓN (A CORUÑA); correo@boqueixon.es. 

1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE BOQUEIXÓN é Servicios de Adaptación Continua en 

Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en correo@boqueixon.es 

2.- Finalidade Do Tratamento: Os datos serán utilizados para inscribir ó menor no VIII concurso de Fotografía 

“Paisaxes de Boqueixón”. 

As imaxes destinaranse á súa difusión a través de calquera medio de comunicación  audiovisual ou impreso así 

como ao arquivo para a súa utilización en campañas de promoción ou calquera tipo de documento que se publique 

a instancias do  Concello  de Boqueixón, mantendo sempre a observación dos dereitos da infancia e sen desvirtuar 

en ningún caso o seu significado nin tampouco o contexto no que foron captadas. 

O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de inscribirlle no 

concurso. 

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 e 

sempre que se vexa cumprido o prazo de prescripción de posibles responsabilidades derivadas do tratamento. 

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 Cesións:  Os datos facilitados non se cederán a terceiros. 

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. 

 CONCELLO DE BOQUEIXÓN  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 correo@boqueixon.es, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 

Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a 

Agencia Española de Protección de datos, a través das seguintes vías: 

- Sede electrónica: www.aepd.es 

- Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid 

- Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17 

 

 

En Boqueixón ,         de                           de  2022 

Asinado: 
 

 

http://www.aepd.es/

