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SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO CATÁLOGO DE GRUPOS 
DO PLAN MUSICO-CULTURAL DO CONCELLO DE POIO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE

NOME CIF

ENDEREZO

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE DA ENTIDADE

NOME DNI

ENDEREZO

CARGO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

NOME ARTÍSTICO

CATEGORÍA DA MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA Á QUE SE PRESENTAN (sinalar unha ou varias opcións):

□  Agrupación folclórica.
□  Pandereiteiras.
□  Corais.
□  Música popular instrumental (charangas, batucada, acordeóns, grupos de guitarra…).
□  Música popular: solistas.

BREVE DESCRICIÓN DA PROPOSTA ARTÍSTICA

INDICACIÓN DAS NECESIDADES TÉCNICAS PARA A SÚA ACTUACIÓN
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
□ Relación nominal dos compoñentes do grupo co seu número de NIF.

Consentimento e deber de informar aos interesados sobre protección de datos

  Fun informado de que esta entidade vai a tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que se 
acompaña como Anexos

Responsable Concello de Poio, con CIF P3604100B e domicilio social en Praza do Mosteiro 1, 36995 Poio (Pontevedra)
Finalidade A finalidade da recollida e tratamento dos datos son:

Xestión e control das subvencións concedidas e recibidas
Xestión e control de subvencións e convenios así como a xestión de subvencións e patrocinio recibidos polo
Concello
Xestión e control administrativo das comisións de subvenciones

Destinatarios Poderase ceder os datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos
Datos. Igualmente poderán ser cedidos a un terceiro interesado que solicite acceso e sexa pertinente conforme
as normativas vixentes. Non hai previsión de transferencias a terceiros países.

Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos. Deberá para isto remitir a súa solicitude por
correo  electrónico  á  dirección   ou mediante  escrito  dirixido  A/A Secretaría  do  concello  de  Poio  ó  seu
domicilio social.

Información
adicional

Pode consultar información adicional e detallada sobre Protección de Datos no Portal de transparencia do
concello de Poio na seguinte ligazón https://concellopoio.sedelectronica.gal/transparency

Poio, _____ de ______________ de ____

Asdo.:


