
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN 

 

 

FICHA DE INSCRICIÓN 

 

CONCURSO DE DECORACIÓN DE FIESTRAS CAMPAÑA DE NADAL 2021 

 

A persoa solicitante deberá ser maior de 18 anos 

 

Nome e apelidos: 

Número de teléfono: 

 

Dirección da vivenda que participa no concurso: 

 

 

 

No caso das fiestras ou portais, descrición da posición da fiestra ou portal 
que participa no concurso (a que rúa dan, altura no caso de ser un piso, 
etc): 

 

 

 

 

 

 

 



De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de 
abril (GDPR), e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), 
doume por informado/a de que os meus datos persoais serán tratados 
baixo a responsabilidade de Asociación de Comerciantes, Hosteleiros e 
Empresarios Ponteses para participar no CONCURSO DE DECORACIÓN DE 
FIESTRAS CAMPAÑA DE NADAL DE 2021 por ser necesario para o 
mantemento da relación contractual que implica, e para publicar os meus 
datos (nome completo e imaxes propias e do domicilio) no caso de ser o/a 
gañador/a, nos medios de comunicación de Cohempo e de terceiros  
mediante a obtención do meu consentimento. Conservaranse os datos 
durante non máis tempo do necesario para manter os fins do tratamento 
ou mentres existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia.  
Doume por informado de que teño dereito a revogar os consentimentos en 
calquera momento e a exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
portabilidade e supresión dos meus datos e os de limitación e oposición ao 
tratamento dirixíndome a Edificio Mercado Municipal s/n, 1º. Cp.15320, As 
Pontes (A Coruña). Correo electrónico: cohempo@cohempo.es. Tamén 
estou informado de que podo reclamar perante a autoridade de control en 
www.aepd.es.  

 

O Acepto que, en caso de resultar gañador/a, se publiquen nos medios de 
comunicación o meu nome, apelidos e imaxes propias e do meu domicilio. 

 
O Acepto que se publiquen tamén en outros medios, distintos ós de 
Cohempo, os mesmos datos e imaxes anteriormente mencionados. 

 

Sinatura: 

 

 

 

 

 

 


