
 

ANEXO I 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN 

 NO II CONCURSO DECORACIÓN  NADAL CONCELLO DE VALDOVIÑO  2022 

SINALE A OPCIÓN NA QUE VAI PARTICIPAR 

A-DECORACIÓN EXTERIOR DE LOCAIS DE EMPRESA SEN ESCAPARATE  

B-DECORACIÓN EXTERIOR DE LOCAIS DE EMPRESA  CON ESCAPARATE  

C-DECORACIÓN DE INTERIOR DE LOCAIS DE EMPRESA  

D-DECORACIÓN DA VECIÑANZA DE BALCÓNS, PORTAS E FIESTRAS OU PECHES 

EXTERIORES  

 

E-DECORACIÓN DA VECIÑANZA DE FACHADAS  

F-DECORACIÓN DA VECIÑANZA DE XARDÍNS  

 

CUMPRIMENTE TODOS ESTES DATOS: 

DATOS PERSOAIS 

NOME E APELIDOS DNI 

  

DOMICILIO PARROQUIA 

  

 

TELÉFONO-S 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS ESTABLECEMENTO COMERCIAL 

NOME COMERCIAL CIF ACTIVIDADE 

   

ENDEREZO-LOCALIZACIÓN PARROQUIA 

  

 

TELÉFONO-S 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 



 

DECLARO : 

- Non está incurso/a en causa que  impida ser beneficiario do vale  de compra en comercio local se resultase  gañador 

do concurso. 

- Estar ao corrente das obrigas  tributarias e coa Seguridade Social . 

-  Que todos os datos anteriores son certos 

EXPOÑO: 

-Que coñezo  as bases do concurso de Decoración de Nadal 2022 convocado polo Concello de Valdoviño e cumpro os 

requisitos  establecidos para a participación no mesmo. 

SOLICITO  

A inclusión como participante no concurso de Decoración de Nadal 2022 convocado polo Concello de Valdoviño, e 

para que conste ante órgano competente, asino a declaración no lugar e data abaixo indicados 

En Valdoviño a  ___  de decembro de 2022. 

 

Sinatura: 

Os participantes ao asinar a solicitude de participación autorizan ao Concello de Valdoviño a realizar as 

comprobacións que estime oportunas en canto a obrigacións de carácter institucional. 

Os datos de carácter persoal aquí recollidos son tratados de acordo co establecido pola normativa vixente en materia 

de protección de datos. O responsable de tratamento dos seus datos persoais é  o Concello de Valdoviño con enderezo 

en Porta do Sol, número 25 15552 Valdoviño (A Coruña) 

Finalidade do tratamento: os datos serán utilizados para prestar  o servizo solicitado na  presente instancia. O feito de 

que non nos facilite parte da información solicitada poderá suponer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.  

Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a  solicitude, 

así como para cumprimento legal das xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. 

Destinatarios de cesións: os datos que faciliten os concursantes serán utilizados exclusivamente para este fin. Non 

serán comunicados a terceiros. 

Dereitos :  O interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación,  e supresión  de datos erróneos  así como 

opoñerse ou retirar  o consentimento  en calquera momento e soliitar  a portabilidade dos mesmos .  

En Valdoviño a 22/11/2022 

Alberto González Fernández  

Alcalde 


