RECOLLIDA DE FOTOS ANTIGAS
FORMULARIO E AUTORIZACIÓN

DATOS DA IMAXE
Título provisional
Onde está feita
Data (pode ser aproximada)
Autor/a (se o coñeces)
Nome da persoa que a entrega
Centro e curso
Forma de contacto

ORIXE DA FOTOGRAFÍA
Indica se pertence a un arquivo familiar, dalgún coñecido, dun fondo histórico, libro, arquivo municipal, etcétera. Se a
orixe é descoñecida indícao tamén. Se foi atopada en Internet pon o enlace para intentar rastrear a orixe.

DESCRIPCIÓN DA FOTO
Indica quen sae na fotografía, que representa ou calquer dato que coñezas sobre a mesma. Se non coñeces moitos
detalles descríbea para recoñecela e poder darlle un título

info@vidasmarineiras.gal / T. 637 55 89 79

AUTORIZACIÓN PARA INCLUIR DA FOTOGRAFÍA NUNHA EXPOSICIÓN
Autorizo ó GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE para incluir a foto descrita dentro dunha exposición
itinerante de maneira que forme parte dos paneis e da cartelería da mesma.

Si
Non

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR A FOTO EN INTERNET
Si
Autorizo ó GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE a divulgar a foto descrita a través dunha plataforma
online, debidamente identificada e atribuindo a orixe da foto e os detalles que se aportan da mesma.
Non

EXCEPCIÓNS
No caso de que haxa algún detalle ou información sobre a foto que prefire que non sexa difundido coa mesma (os
nomes das persoas que aparecen, etc...) pode indicalo.

EU
co DNI
pai, nai ou titor/a legal da/do menor
autorizo que a fotografía descrita anteriormente forme parte, coas condicións sinaladas, dun fondo de imaxes
históricas dos municipios de Ares, Cabanas, Fene, Ferrol, Miño, Mugardos, Narón, Neda, Paderne e Pontedeume
xestionado polo GALP Golfo Ártabro Norte.

En

a

de

de 2019

Asinado

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA USUARIAS/OS
Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. Responsable do tratamento: GALP GOLFO
ÁRTABRO NORTE. Finalidade: A participación do centro e do alumnado no proxecto VIDAS MARIÑEIRAS.
Lexitimación: O consentimento. Destinatarios: Non se comunicarán datos a terceiros. Dereitos: Poderá exercitar os
dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu
tratamento, a retirar o consentimento prestado e a reclamar ante a Autoridade de Control, tal como se indica na
información adicional.
Información adicional: Toda a información relativa ó evento poderá atopala ampliada nas webs vidasmarineiras.gal /
galp.xunta.gal e galpgolfoartabronorte.blogspot.com.es
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