
LETRAS GALEGAS 2021
ENCHE O CARTEL E CONSIGUE
UN LIBRO DE XELA ARIAS!

Poderás recoller o cartel en calquera das librarías do Concello ou na Rede 
Municipal de Bibliotecas.

O cartel terá seis ocos para encher cos distintos marcapáxinas que poderás 
obter nas librarías colaboradoras e na Rede Municipal de Bibliotecas que son:

Cada libraría terá un marcapáxinas exclusivo. As bibliotecas terán un 
marcapáxinas exclusivo para toda a rede.

Na rede de bibliotecas terás a opción de conseguir un marcapáxinas de 
calquera das librarías participantes. Só poderás obter o correspondente á 
rede de bibliotecas máis outro correspondente a calquera das librarías. 

Cando enchas o cartel cos seis marcapáxinas, terás 
dereito a trocar o xustificante por un libro de Xela 
Arias en calquera das librarías.

    Os libros a elixir son os seguintes: 

Unha persoa, un libro. Cada cartel irá 
asociado a unha persoa.

Ata o 30 de maio.

Libraría Abrente
Libraría Anguián
Libraría Marpau
Libraría Miranda
Libraría Gaidil 

Biblioteca Municipal Torrente
Ballester de Bueu
Biblioteca de Cela
Biblioteca de Beluso 

“Intempériome” na libraría Abrente
“Poesía Reunida (1982-2004)” na libraría Anguián.
“Denuncia do Equilibrio” na libraría Marpau.
“Darío a Diario” na libraría Miranda.
“Non te Amola!” na libraría Gaidil. 
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CONSENTIMENTO EXPRESO DE PARTICIPACIÓN PERSOAS ADULTAS E/OU MENORES 

PROGRAMA LETRAS GALEGAS 2021 PÓSTER XELA ARIAS 

 
A prol de dar cumprimento ao Regulamento(UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección 

das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación deses datos, e seguindo as Recomendacións e Instrucións 

emitidas pola Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), INFÓRMASE: 

 Os datos de carácter persoal solicitados e facilitados por vostede son incorporados a un ficheiro de titularidade privada cuxo responsable e único destinatario 

é o Concello de Bueu (Pontevedra). 

 Só serán solicitados aqueles datos estritamente necesarios para prestar adecuadamente os servizos solicitados, podendo ser necesario recoller datos de contacto 

de terceiros tales como representantes legais, persoas titoras, ou persoas a cargo designadas polas mesmas. 

 Tódolos datos recollidos contan co compromiso de confidencialidade, coas medidas de seguridade establecidas legalmente, e baixo ningún concepto son 

cedidos ou tratados por terceiras persoas, físicas ou xurídicas, sen o previo consentimento da persoa titora ou representante legal da persoa menor, salvo naqueles 

casos nos que fose imprescindible para a correcta prestación do servizo. 

 Unha vez finalizada a relación entre a empresa e o cliente os datos serán arquivados e conservados durante un período de tempo mínimo de 6 MESES, tralo 

cal seguirá arquivado ou no seu defecto serán devoltos integramente á persoa titora ou representante legal.  

 Os datos que facilito serán incluídos no Tratamento denominado Clientes do Concello de Bueu (Pontevedra), coa finalidade de XUSTIFICAR A 

PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA LETRAS GALEGAS 2021 PÓSTER XELA  ARIAS e tódalas xestións relacionadas co mesmo. 

A tales efectos, manifesto o meu consentimento. Tamén informóuseme da posibilidade para exercitar os dereitos de acceso, rectificación, 

cancelación e oposición, e cantos outros dereitos se recoñecen na normativa sobre privacidade e protección de datos persoais mediante escrito 

dirixido ao Concello de Bueu con domicilio en rúa Eduardo Vincenti número 8 (CP 36930 Pontevedra) ou correo electrónico dirixido á seguinte 

dirección: comunicación@concellodebueu.gal. 

Nome e apelidos da persoa:___________________________________ 

DNI: _______________________________________________________ 

Nome e apelidos da persoa menor (de ser o caso):  ___________________________________ 

AUTORIZACIÓN PARA A PUBLICACIÓN DE IMAXES DE PERSOAS ADULTAS E/OU MENORES 

POLO CONCELLO  DE BUEU NO PROGRAMA LETRAS GALEGAS 2021 PÓSTER XELA ARIAS  

 

Coa inclusión das novas tecnoloxías dentro das comunicacións, publicacións e accións comerciais que pode realizar o Concello de Bueu e ante a posibilidade de que 

nas mesmas poidan aparecer imaxes de adultos e das vosas fillas e fillos durante a realización dos servizos contratados/executados. 

E dado que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola  Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen e o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das 

persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación deses datos, o  Concello  de Bueu pide o consentimento ás nais e pais e persoas 

titoras para poder publicar as imaxes nas cales aparezan individualmente ou en grupo que con carácter comercial se poidan realizar ás persoas menores de idade, nas 

diferentes secuencias e actividades realizadas na nosas instalacións e fora das mesmas en actividades contratadas/ ou executadas de xeito directo polo noso organismo 

público. 

Don/Dona ________________________________________________ con DNI ____________________ como nai/pai ou persoa titora da menor 

(de ser o caso) _______________________________________________________________. 

Autorizo ao Concello de Bueu a un uso pedagóxico/comercial das imaxes realizadas polo Concello de Bueu e aos efectos de que as mesmas sexan publicadas en: 

· Páxinas web e perfís en redes sociais do Concello. 

· Filmacións destinadas á difusión comercial. 

· Fotografías para revistas ou publicacións de ámbito supramunicipal. 

 

Nome e apelidos da nai e o pai  e/ou a persoa titora legal (de ser o caso): 

________________________________________________________________ 

DNI da nai: ______________________________________________ 

DNI do pai: ____________________________________________ 

DNI da persoa titora: ______________________________________________ 

En Bueu, a _____ de ____________ de 20__ 

SINATURAS:  

___________________________________________ 

 

 


