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OBRADOIRO DE MEMORIA E ESTIMULACIÓN COGNITIVA 2022

Proximamente,  o  Concello  de  Betanzos  retomará  as  clases  presenciais  do  Obradoiro  de  Memoria,
ampliando estas á zona rural. Por iso, nos gustaría saber cal é a demanda en cada unha das parroquias. 

Queremos utilizar os centros sociais para facerlles chegar esta información, e de ser o caso, realizar alí a
actividade.  Para  iso,  terá  que  haber  a  lo  menos  10 persoas interesadas,  non  sobrepasando os  20
participantes, para ofrecer unha atención o máis personalizada posible. 

Se vostede ten  60 ou máis anos, está empadroado/a no municipio, e non presenta ningunha patoloxía
incompatible, pode participar de maneira totalmente gratuíta. 

Poden  inscribirse  do 14 de febreiro ao 11  de marzo no seu centro  social de referencia ou nas
dependencias dos Servizos Sociais, na Praza do Emigrante.  

Se necesitan máis información, poden poñerse en contacto no teléfono 981.77.07.07

DATOS DO/A PARTICIPANTE

NOME: APELIDOS:

DNI/NIF: TELÉFONO/S:

IDADE: DATA NACEMENTO:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

CENTRO SOCIAL DE 
REFERENCIA:

AUTORIZO

AO CONCELLO DE BETANZOS A CONSULTAR NO PADRÓN MUNICIPAL OS MEUS DATOS DE EMPADROAMENTO.

Ç

 LUGAR: DATA: SINATURA

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo/a de que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é o Concello de
Betanzos con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos, A Coruña,  correo@betanzos.net. 1. DPO. O delegado de protección de datos do Concello de
Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en  correo@betanzos.net. 2. Finalidade do tratamento. Os datos serán
utilizados para facelo/a partícipe da actividade promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada desta. O feito de que non nos facilite parte
da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitarlle ao Concello de Betanzos. Prazo de conservación. Os datos facilitados
conservaranse mentres non se solicite a supresión destes e durante o tempo necesario para darlle cumprimento ás obrigas administrativas. 3. Lexitimación. Este tratamento de
datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as das cesións. O  Concello de Betanzos cederá os seus
datos de carácter persoal ao persoal ou á empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo. 5. Dereitos. Ten vostede dereito a acceder,
rectificar ou suprimir os datos erróneos,  solicitar  a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar  a
portabilidade destes. O Concello de Betanzos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os
nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.
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