
ANEXO I

Título do relato

Nome do autor/a

Nº DNI

Enderezo

Localidade

CP

Provincia

Correo Electrónico

Telf.:



ANEXO II

CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE

Eu  D./Dna  __________________________________________________________________

con  DNI  ______________________  e  domicilio  na

______________________________________ , localidade de _________________________,

AUTORIZO á Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola a utilizar a obra obxecto de

participación no VI  Certame de Relato Curto,  para a súa utilización e difusión en calquera

soporte publicitario físico ou dixital (páxina web, redes sociais, e-mail, entre outros), segundo o

establecido na base oitava do VI Certame de Relato Curto.

Informamos  ademais  que  os  datos  solicitados  non  serán  utilizados  para  ningunha  outra

finalidade a parte da xa mencionada. No caso do exercicio de cancelación a Biblioteca Pública

procederá  á  supresión  da  información  dos  servidores  aínda  que  non  poida  garantir  a

cancelación de buscadores pola indexación da información nos mesmos.

PROTECIÓN DE DATOS

De conformidade coa Lei 15/1999 de Protección de Datos Persoais informáselle que os datos
persoais recollidos nesta folla serán incorporados a un ficheiro, titularidade da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e inscrito na Axencia Española de Protección
de  Datos,  coa finalidade de levar  a  cabo a  xestión  e  o  control  dos  servizos  de consulta,
reproducións e préstamo dos fondos da biblioteca. A Consellería  de Cultura,  Educación e
Ordenación Universitaria, que ten adoptadas tanto as medidas de seguridade técnicas como
organizativas, non cederá os seus datos persoais a terceiros, salvo que exista a habilitación
legal oportuna.

O interesado, así como o seu representante legal,  poderá exercitar os dereitos de acceso,
cancelación,  rectificación  e  oposición  por  escrito  e  achegando  identificación  suficiente  ao
seguinte enderezo:
Biblioteca Pública de Pontevedra
Rúa de Alfonso XIII, 3 
36002 – Pontevedra
Tlf. 886 159 250 - Fax 886 159 253

www.  bibliotecas  .  xunta.gal  /  p  o  ntevedra   -   biblio.publica.pontevedra@xunta.gal
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