
              

 
 
 

De conformidade ao establecido no Reglamento Xeral de Protección de datos, o Concello de 
Vigo infórmalle que os seus datos persoais e a documentación obtida mediante o enchemento 
dos requisitos de participación do Programa CIESCULTURA van ser incorporados, para o seu 
tratamento, a un ficheiro suxeito ao disposto no Lei Orgánico 15/1999, có único fin de 
xestionar o Programa para esta Acción. O interesado poderá exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e/ou oposición, dirixíndose á Secretaría Xeral do Concello de Vigo 
ubicado na Praza do Rei Nº 1, C.P. 36202 Vigo, ou no teléfono 010 coa Referencia: “Protección 
de Datos”, a través dun escrito firmado ao efecto e remitindo fotocopia do seu DNI. 
 

 

 

 

 

 

1. Datos persoais: 

Apelidos: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI: ……………………………………………..         Data de nacemento: ………………………………………………… 

Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Poboación: …………………………………………..   Código Postal: …………………………………... 

Tfno.:  …………………………………..  Correo electrónico: ……………………………………………………. 

 

2. Documentación que se envía xunto ao anexo de solicitude (marcar cunha X) 

 

 Copia simple do DNI 

 Memoria de proxecto segundo o establecido no apartado correspondente das bases 

reguladoras “procedemento de inscrición” 

  

 

3. Declaración responsable: 

A persoa abaixo asinante declara o cumprimento das seguintes condicións: 

 Cumprimento de requisitos xerais de participación establecidos no apartado 
correspondente das bases reguladoras da convocatoria  
 

 Cumprimento do desenvolvemento dos proxectos segundo o establecido no apartado 
correspondente das bases reguladoras  “Características dos Proxectos” 
 

ANEXO I: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NA CONVOCATORIA 

 “DESAFÍO FOTOGRÁFICO ILLAS CÍES” 



              

 
 
 

De conformidade ao establecido no Reglamento Xeral de Protección de datos, o Concello de 
Vigo infórmalle que os seus datos persoais e a documentación obtida mediante o enchemento 
dos requisitos de participación do Programa CIESCULTURA van ser incorporados, para o seu 
tratamento, a un ficheiro suxeito ao disposto no Lei Orgánico 15/1999, có único fin de 
xestionar o Programa para esta Acción. O interesado poderá exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e/ou oposición, dirixíndose á Secretaría Xeral do Concello de Vigo 
ubicado na Praza do Rei Nº 1, C.P. 36202 Vigo, ou no teléfono 010 coa Referencia: “Protección 
de Datos”, a través dun escrito firmado ao efecto e remitindo fotocopia do seu DNI. 
 

 Compromiso de participación en todas as actividades contempladas no apartado 
correspondente das bases reguladoras  “Calendario do Programa” 
 

 Cumprimento dos compromisos relativos a propiedades intelectual establecidos no 
apartado correspondente das bases reguladoras 
 

 A proposta expositiva dos proxectos deberá ter a aprobación da comisión antes da súa 
impresión  e maquetación final para garantir a coherencia da formulación expositiva 
 

 Son certos os datos achegados na presente solicitude, comprometéndose a probar 
documentalmente os mesmos, cando se lle requira para iso. 
 

 

En caso de falsedade nos datos e/ou na documentación achegada, da que poida deducirse 

intención de engano, a persoa candidata en cuestión podería ser excluída deste 

procedemento. 

 

En ,……………………, a ……… de ……………………………, de 2019 

 

 

Firma: 
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