ANEXO VII

CONCELLO DE TUI

AUTORIZACIÓN PARA A UTILIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
1. DATOS PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL:
DNI/NIF/NIE:
TIPO DE VÍA:
NOME DA VÍA:
C.P:
LOCALIDADE:
TELÉFONO:

NÚMERO:
PROVINCIA:
EMAIL:

BLOQUE:

ANDAR:

PORTA:

2. DATOS REPRESENTANTE (debe achegar documentación acreditativa da presentación)
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL:
DNI/NIF/NIE:
EXPÓN:
Que en calidade de (solicitante/representante) _____________________________ da (vivenda/edificio/local) _______________________ sito en
(enderezo da obra) ________________________________ con referencia catastral nº______________________________________________ de Tui,

AUTORIZA:

SÍ
NON
á Oficina Municipal de Rehabilitación do Concello de Tui para que utilice as fotografías e/ou as gravacións videográficas nas que poida aparecer o inmoble
tomadas durante as labores de rehabilitación, desde a toma de datos e elaboración da documentación técnica hasta o remate da obra, cos fines indicados
a continuación:

–
–

Realización publicacións -en papel ou dixitais- de carácter publicitario, informativo ou divulgativo relacionadas coas obras obxecto de
subvención.
A utilización en charlas, conferencias, etc., realizadas polo persoal da Oficina municipal de rehabilitación dentro da actividade propia do
Organismo. Ao mesmo tempo, o solicitante comprométese a non difundir as fotografías ou gravacións videográficas doutras persoas que por
calquera motivo teñan sido tomadas polo solicitante durante as mesmas labores sen a autorización previa das persoas que aparezan nelas.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data
Tui, a
de

de 20

CONCELLO DE TUI
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 sobre protección de datos de carácter persoal, da Lei 3/2018 de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais, e demais disposicións vixentes nesta materia, informámoslle que o responsable do tratamento dos datos persoais das persoas solicitantes e
dos seus representantes é o Concello de Tui. A finalidade da recollida e tratamento dos mesmos é a instrución do procedemento para a concesión das axudas
xestionadas dende a Concellería de Patrimonio do Concello de Tui, as publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e
comprobación da actividade subvencionada e as demais actuacións previstas na normativa reguladora das subvencións públicas, en orde á conclusión do proceso
de subvencións. As persoas interesadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como outros dereitos.

