
AUTORIZACIÓNS PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE VERÁN 2022 

AUTORIZACIÓN SAÍDAS 

Dende o Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela e ALVALOP SERVICIOS XXI, 

comunicamos que dentro do Programa Municipal de Conciliación de VERÁN, está previsto realizar, entre outras 

actividades, saídas culturais e didácticas pola cidade. O día concreto de realización comunicarase con 

antelación, xa que dependerá das condicións meteorolóxicas.  

Para organizar esta saída é preciso que entreguen esta autorización asinada. No caso de haber nenos/as sen 

autorización, quedarán nas instalacións do colexio acompañados do correspondente monitorado. 

D./Dna.: _________________________________________________ con DNI: _________________ 

PAI/NAI/TITOR/A do alumno/a:_________________________________________________autorizo  ao  

meu/miña  fillo/a a que participe na/s saída/s que se realice ao longo do Programa Municipal de Conciliación 

de VERÁN 2022. 

AUTORIZACIÓN FOTOS 

D./Dna: ____________________________________________con DNI: ________________________ 

PAI/NAI/TITOR/A do alumno/a: ________________________________________________________ 

Participante no Programa Municipal de Conciliación de VERÁN 2022, AUTORIZO a ALVALOP SERVICIOS 

XXI, e ao CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA á publicación da imaxe do/da meu/miña fillo/a no 

recurso educativo en liña (revista, tríptico, páxina web, ou calquera outro de carácter universal, gratuíto e 

aberto) estando suxeito, exclusivamente, a un uso educativo e informativo, non comercial. As accións, produtos 

e utilidades derivadas da súa utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro.  

PERSOAS AUTORIZADAS PARA RECOLLER AO ALUMNO/A 

D. Dna: ____________________________________________con DNI: ________________________ 

PAI/NAI/TITOR/A do alumno/a: ___________________________________________________autorizo a 

recoller ao meu/miña fillo/a no Programa Municipal de Conciliación de VERÁN 2022: 

 
SINATURA E DATA 
 

 

 

 

Protección de datos 

Coa sinatura desta solicitude autorizo que o Concello de Santiago de Compostela realice o tratamento dos datos persoais declarados coa finalidade de xestionar o procedemento 
derivado dela. A lexitimación vén atribuída polo consentimento da persoa interesada e polas competencias municipais establecidas na normativa de aplicación. Conservarase o tempo 
necesario para resolver o expediente e as responsabilidades derivadas. As persoas destinatarias serán os departamentos municipais, as empresas concesionarias ou outras 
administracións públicas con competencias na tramitación do expediente. Poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación do tratamento ou calquera outro 
establecido na normativa vixente ante quen sexa responsable do tratamento e consultar información adicional en www.santiagodecompostela.gal 

 

Departamento de Educación: tfno: 981 55 44 00. dptoeducacion@santiagodecompostela.gal 

 

PARENTESCO NOME E APELIDOS DNI TELÉFONO 

    

    


