
CAMPAMENTO MULTIACTIVIDADE OZA -
CESURAS XULLO 2019 

OBXECTO:  O desenvolvemento das actividades de conciliación nas vacacións de verán 2019, para proporcionar unha alternativa de 
lecer saudable mediante a realización dunha multitude de actividades para os nsnos e nenas no ámbito da pintura, deporte ao aire libre e 
en instalación deportivas municipais non acuáticas, actividades culturais e de lecer saudable adaptadas ás idades dos participantes ao 
longo do mes de xullo co fin de contribuír á conciliación da vida familiar e laboral. 

INFORMACIÓN XERAL:  

DESTINATARIOS:  O “Campamento multiactividad Oza-Cesuras xullo 2019”, está dirixido a nenos/as empadroados no 
Concello con idades comprendidas entre os 3 (escolarizados) e os 14 anos.  

A admisión será por rigorosa orde de inscripción en calqueira dos rexistros municipais indicados de conformidade co 
establecido anteriormente. 

Excepcionalmente, no suposto de que quedasen prazas vacantes, poderán participar nenos/as con idades comprendidas entre os 
3 (escolarizados) e os 14 anos empadroados noutros concellos. 

Non obstante, se ao remate do prazo de inscrición e presentación de solicitudes se superase o número mínimo establecido de 
participantes, poderán admitirse novas solicitudes ate que se cubran o total de prazas previstas. 
 

NÚMERO MÁXIMO PREVISTO DE PARTICIPANTES:   30 nenos/as. 

DATAS, HORARIOS E DURACIÓN:  O “Campamento multiactividade Oza-Cesuras xullo 2019” levarase a cabo durante o 
mes de xullo  de 2019 en horario 7:30 a 15:00 horas. 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  O “Campamento multiactividad Oza-Cesuras xullo 2019” desenvolverase maioritariamente no 

Pavillón Polideportivo “O Loureiro” sito na parroquia de Salto e en instalación deportivoas anexas non acuáticas.. Así mesmo, poderanse 
programar actividades noutros espazos, así como saídas didácticas e actividades lúdicas complementarias que poderán conlevar 
desprazamentos, para este tipo de actividades  será precisa a autorización por escrito dos pais ou titores dos participantes. 

 
OPCIÓNS DE HORARIO, COTA DE PARTICIPACIÓN E FORMA DE PAGO  

a) Opción 1 (Horario de 7:30h a 15:00h): 120,00€ por neno/a e mes. Non obstante, os/as nenos/as empadroados/as en Oza-
Cesuras terán unha bonificación do 45%, resultando un prezo final de 66,00€/mes. O 2º irmán/á empadroado/a terá unha 
bonificación do 72%, resultando un prezo final de 33,00 €/mes e a partir do 3º irmán/á empadroado/a  terá unha bonificación 
do 82%, resultando un prezo final de 21,00€. 

b) Opción 2 (Horario de 7:30h a 14:00h): 105,00€ por neno/a e mes. Non obstante, os/as nenos/as empadroados/as en Oza-
Cesuras terán unha bonificación do 45%, resultando un prezo final de 57,00€/mes. O 2º irmán/á empadroado/a terá unha 
bonificación do 72%, resultando un prezo final de 29,00€/mes e a partir do 3º irmán/á empadroado/a terá unha bonificación do 
82%, resultando un prezo final de 18,00€. 

c) Opción 3 (Horario de 9:00h a 15:00h): 105,00€ por neno/a e mes. Non obstante, os/as nenos/as empadroados/as en Oza-
Cesuras terán unha bonificación do 45%, resultando un prezo final de 57,00€/mes. O 2º irmán/á empadroado terá unha 
bonificación do 72%, resultando un prezo final de 29,00€/mes e a partir do 3º irmán/á empadroado/a terá unha bonificación do 
82%, resultando un prezo final de 18,00€. 

d) Opción 4 (Horario de 9:00h a 14:00h): 85,00€ por neno/a e mes. Non obstante, os/as nenos/as empadroados/as en Oza-
Cesuras terán unha bonificación do 45%, resultando un prezo final de 46,00€/mes. O 2º irmán/a empadroado/a terá unha 
bonificación do 72%, resultando un prezo final de 23,00€/mes e a partir do 3ª irmán/á empadroado/a terá unha bonificación do 
82%, resultando un prezo final de 15,00€. 

COA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN DEBERÁ ACHEGAR OBRIGATORIAMENTE XUSTIFICANTE  
A TOTALIDADE DA COTA NA   SEGUINTE CONTA BANCARIA TITULARIDADE DO CONCELLO: 
ABANCA ES84 2080  0051  8831 1000 0071 

 PRAZO DE INSCRICIÓN:   O prazo de inscrición, que se anunciará na web do concello, comezará o día 17 e finalizará o 
21 de xuño (ambos inclusive), ás 14:00h.  

LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:  solicitude para poder participar nestes campamentos poderá 
presentarse presencialmente en calqueira dos rexistros administrativos municipais (Lois, 33 – sede Oza- ou Forte Bragade, 1 – sede 
Cesuras -), cubrindo o formulario dispoñible na web do concello ou ben de xeito telemático mediante o modelo de solicitude xeral dos 
procedementos normais da sede electrónica do concello (https://ozadosrios.sedelectronica.es) achegando á mesma o formulario de 
solicitude dispoñible na web do concello para a realización deste trámite e xustificante de pagamento da totalidade da cota. 

PARA DÚBIDAS OU ACLARACIÓNS:      
•  Concello de OzaCesuras / Horario 09.00h. a 14.00h . /  Tlf. de contacto: 981792000  

 

RECOMÉNDASE LEVAR ROUPA E CALZADO CÓMODO. 
 
As bases deste campamento poden ser consultar na páxina web do Concello  (www.concellodeozacesuras.es) onde poderán tamén 
descargar  os impresos de solicitude. 
                                                                                                                                                             Organiza: 
 



 
 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO “CAMPAMENTO MULTIACT IVIDADE OZA-
CESURAS XULLO 2019” 

 
 

D. _______________________________________________________, con DNI núm. ___________________, con domicilio a efectos 

de notificacións en ____________________________________________Poboación_________ C.P._________ Provincia 

_____________ e teléfono de contacto__________________, actuando en calidade de pai/nai/titor/a do/s menor/es que de seguido se 

relacionan; SOLICITA  a súa  inscrición no “Campamento multiactividade Oza-Cesuras Xullo 2019” no seguinte horario: 

� Opción 1 (Horario de 7:30h a 15:00h) 

� Opción 2 (Horario de 7:30h a 14:00h). 

� Opción 3 (Horario de 9:00h a 15:00h) 

� Opción 4 (Horario de 9:00h a 14:00h) 

MENOR/ES PARA OS QUE SOLICITA PRAZA: 

        NOME E APELIDOS                                                                                              DATA DE NACEMENTO 
1ª. __________________________________________________________               ___________________________ 

2ª. __________________________________________________________               ___________________________ 

3ª. __________________________________________________________               ___________________________ 

4ª. __________________________________________________________               ___________________________ 

Achegando así mesmo, xustificante bancario dee ter aboada a totalidade da cota de participación por importe de _____________€ 

DECLARO:  
 

- Que o/os menor/es anteriormente indicado/s están empadroado/s na data actual no Concello de _________________________ 

- Que non padece/n ningunha enfermidade que lle/s impida participar neste Campamento.         

       

AUTORIZO:  

- Á asistencia do/s meu/s fillo/s ao “Campamento multiactividade Oza-Cesuras Xullo 2019”. 
- Á cesión de fotografías realizadas nas actividades         SI          NON 
- Á aplicación do ingreso correspondente ao “Campamento Urbano 2019”, que ascendía a _____€ para o “Campamento 

multiactividade Oza-Cesuras Xullo 2019”.          SI            NON 
 
- Ás seguintes persoas á entrega e recollida do/s menor/es anteriormente referidos: 

NOME E APELIDOS                                                                                                         DNI 
1ª. __________________________________________________________               ___________________________ 

2ª. __________________________________________________________               ___________________________ 

3ª. __________________________________________________________               ___________________________ 

4ª. __________________________________________________________               ___________________________ 

OUTRA INFORMACIÓN: 
 

� No caso de URXENCIA AVISAR A ______________________________________ TELF. _______________________ 
� Datos médicos relevantes: 

• Alerxias/intolerancias (se é positivo detallar cales) _________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

• Calquer outra información de interese ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
En _______________, ____ de _____________de 201___ 

 

Asdo/___________________________________ 

                             (Pai/nai/titor/a) 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE OZA-CESURAS   



 
 
 
 
 
 
 
 
Consentimento e Deber de Informar aos Interesados s obre Protección de Datos 
 
      _Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña para a realización de 
actuacións administrativas 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable          Concello de Oza-Cesuras 
Finalidade               Tramitar procedementos e actuacións administrativas. 
Lexitimación           Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade. 
Destinatarios          Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a 
                                terceiros países. 
Dereitos                  Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional. 
Información 
Adicional                Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección http://ozacesuras.sedelectronica.es/privacy 
 
        Presto o meu consentimento para que os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña poidan ser utilizados para o envío de 
información de interese xeral 
Información básica sobre protección de datos nota 6 
Responsable          Concello de Oza-Cesuras 
Finalidade Principal Informar sobre as actividades que se realizan polo Concello de Oza-Cesuras 
Lexitimación           Consentimento 
Destinatarios           Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a 
                                terceiros países. 
Dereitos                  Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional. 
Información 
Adicional                Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección http://ozacesuras.sedelectronica.es/privacy#note6 
 
 
        PRESTA O SEU CONSENTIMENTO para que a entidade realice consultas dos datos do solicitante/representante a través da Plataforma de 
Intermediación de Datos e outros servizos interoperables 

 
Oza-Cesuras,    de                  de 201 

O SOLICITANTE, 
 
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
INFORMACIÓN ADICIONAL (LEXITIMACIÓN ART. 6.1.e RGPD  INTERESE PÚBLICO) 
 
Quen é o responsable do tratamento dos seus datos p ersoais? 
 
Responsable 
 
Identidade: Concello de Oza-Cesuras [P1500029B] 
Dirección Postal: C/ Lois, 33 - Oza. Oza-Cesuras. 15388 (A Coruña) 
Teléfono: 981 792 000 
Correo electrónico: correo@concellodeozacesuras.es 
Delegado de Protección de Datos 
Datos de contacto: 
 
Trámite electrónico (pode consultar por nome de trá mite na seguinte url: http://ozacesuras.sedelectron ica.es/dossier) 
Formulario de Contacto co Delegado de Protección de Datos 
Correo postal: Rexistro Xeral. C/ Lois, 33 - Oza. Oza-Cesuras. 15388 (A Coruña) 
Con que finalidade tratamos os seus datos? 
Nesta Entidade tratamos a información obtida coa finalidade de poder tramitar os expedientes administrativos e as actuacións derivadas deles. 
Por canto tempo conservaremos os seus datos? 
Almacenamos os datos durante o tempo necesario para poder cumprir coas obligación legais que encomenda a normativa administrativa, e sempre, cumprindo 
polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. 
Existencia de decisións automatizadas? 
Esta Entidade pode tomar decisións automatizadas baseadas na cobertura legal que lle outorga o artigo 41 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime 
Xurídico do Sector Público. Sería calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos no marco dun procedemento 
administrativo e na que non interveña de forma directa una persoa. 
Deberá de regularse a toma de decisións automatizadas nunha normativa propia, definindo na mesma as especificacións, programación, mantemento, 
supervisión e control de calidade. Dita normativa estará a disposición dos cidadáns na sede electrónica desta Entidade. 
Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus dat os persoais? 
A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión que é realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos, de 
conformidade coa Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común. 
A que destinatarios comunicaranse os seus datos? 
Os datos comunicaranse a outras Administracións Públicas sempre que sexa necesario para cumprir cos fins enumerados anteriormente, sempre que exista 
normativa legal que o ampare. 
Ademais, a Entidade ten contratada a ferramenta XESTIONA con a empresa ESPUBLICO SERVIZOS PARA A ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A. que é o 
encargado de o tratamento de os datos segundo o contrato de encargo asinado entre as partes. 
Cales son os seus dereitos en relación cos datos fa cilitados? 
Calquera persoa ten dereito a obter información sobre se nesta Entidade se están tratando os seus datos persoais ou non. As persoas interesadas teñen 
dereito a acceder aos seus datos persoais, o prazo de conservación dos seus datos, mesmo a obter una copia dos datos obxecto do tratamento. 
Así mesmo, ten dereito de rectificación dos datos se son inexactos. (Por exemplo, pode solicitar una rectificación do seu domicilio, un cambio de nome, etc…) 
Os interesados ten dereito á limitación do tratamento, para iso deberán de solicitalo ao responsable, o cal deberá de suspender o tratamento dos datos cando 
os cidadáns soliciten a rectificación ou supresión dos seus datos, ata que se resolva a súa solicitude. 
Os interesados poderán exercer o dereito de supresión (dereito ao esquecemento) sempre que se dean as circunstancias enumeradas no RGPD. 
O afectado pode exercer o dereito a obter información ao tratamento, sempre por motivos relacionados coa súa situación persoal, coa excepción do 
que se acredite un interese lexítimo, ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións. Igualmente, cando o tratamento teña por obxecto a 
mercadotécnica directa. 
O interesado terá dereito á portabilidad a obter os datos nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do 
tratamento cando o tratamento estea baseado no consentimento ou se efectúe por medios automatizados 
Os interesados poderán exercer os dereitos enumerados nos parágrafos anteriores, a través dos formularios dispoñibles na sede electrónica desta entidade ou 
remitindo á mesma un escrito por correo postal. 
Trámite electrónico (pode consultar por nome de trámite na seguinte url: http://ozacesuras.sedelectronica.es/dossier) 



 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitude de Rectificación, Oposición ou Cancelación dos Dereitos de Carácter Persoal 
Solicitude de Acceso á Información Pública polos Cidadáns 
 
 
Cando podo exercer o dereito de reclamación ante a Autoridade de Control?  
 
 
Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cando non obteña satisfacción no 
exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid ou ben accedendo á 
súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 
Políticas de cookies? 
 
Poderá acceder á política de cookies na sede electrónica da Entidade: http://ozacesuras.sedelectronica.es/cookies 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL (LEXITIMACIÓN ART. 6.1.a RGPD  CONSENTIMENTO) 
 
Quen é o responsable do tratamento dos seus datos p ersoais? 
Responsable 
Identidade:                 Concello de Oza-Cesuras [P1500029B] 
Dirección Postal:         C/ Lois, 33 - Oza. Oza-Cesuras. 15388 (A Coruña) 
Teléfono:                    981 792 000 
Correo electrónico:      correo@concellodeozacesuras.es 
 
Delegado de Protección de Datos 
Datos de contacto: 
Trámite electrónico (pode consultar por nome de trámite na seguinte url: http://ozacesuras.sedelectronica.es/dossier) 
Formulario de Contacto co Delegado de Protección de Datos 
Correo postal:         Rexistro Xeral. C/ Lois, 33 - Oza. Oza-Cesuras. 15388 (A Coruña) 
Con que finalidade tratamos os seus datos? 
Nesta Entidade tratamos a información obtida coa finalidade de poder enviar á interesados información de carácter xeral que poida serlles de utilidade. 
Por canto tempo conservaremos os seus datos? 
Almacenamos os datos durante o tempo necesario para poder cumprir coas obligación legais que encomenda a normativa administrativa, e sempre, cumprindo 
polo menos co tempo mínimo de conservación da información. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación. 
Existencia de decisións automatizadas? 
Esta Entidade pode tomar decisións automatizadas baseadas na cobertura legal que lle outorga o artigo 41 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime 
Xurídico do Sector Público. Sería calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos no marco dun procedemento 
administrativo e na que non interveña de forma directa una persoa. 
Deberá de regularse a toma de decisións automatizadas nunha normativa propia, definindo na mesma as especificacións, programación, 
mantemento, supervisión e control de calidade. Dita normativa estará a disposición dos cidadáns na sede electrónica desta Entidade. 
Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus dat os persoais? 
A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento, que foi informado, libre, específico e outorgado mediante unha manifestación que mostro a 
súa vontade de consentir, é dicir, de maneira inequívoca. 
A que destinatarios comunicaranse os seus datos? 
Os datos comunicaranse a outras Administracións Públicas sempre que sexa necesario para cumprir cos fins enumerados anteriormente, sempre que exista 
normativa legal que o ampare. 
Ademais, a Entidade ten contratada a ferramenta XESTIONA con a empresa ESPUBLICO SERVIZOS PARA A ADMINISTRACIÓN LOCAL S.A. que é o 
encargado de o tratamento de os datos segundo o contrato de encargo asinado entre as partes. 
Cales son os seus dereitos en relación cos datos fa cilitados? 
Calquera persoa ten dereito a obter información sobre se nesta Entidade se están tratando os seus datos persoais ou non. As persoas interesadas teñen 
dereito a acceder aos seus datos persoais, o prazo de conservación dos seus datos, mesmo a obter una copia dos datos obxecto do tratamento. 
Así mesmo, ten dereito de rectificación dos datos se son inexactos. (Por exemplo, pode solicitar una rectificación do seu domicilio, un cambio de nome, etc…) 
Os interesados ten dereito á limitación do tratamento, para iso deberán de solicitalo ao responsable, o cal deberá de suspender o tratamento dos datos cando 
os cidadáns soliciten a rectificación ou supresión dos seus datos, ata que se resolva a súa solicitude. 
Os interesados poderán exercer o dereito de supresión (dereito ao esquecemento) sempre que se dean as circunstancias enumeradas no RGPD. 
O afectado pode exercer o dereito a obter información ao tratamento, sempre por motivos relacionados coa súa situación persoal, coa excepción do que se 
acredite un interese lexítimo, ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións. Igualmente, cando o tratamento teña por obxecto a 
mercadotécnica directa. 
O interesado terá dereito á portabilidad a obter os datos nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do 
tratamento cando o tratamento estea baseado no consentimento ou se efectúe por medios automatizados 
Os interesados poderán exercer os dereitos enumerados nos parágrafos anteriores, a través dos formularios dispoñibles na sede electrónica desta entidade ou 
remitindo á mesma un escrito por correo postal. 
Trámite electrónico (pode consultar por nome de trámite na seguinte url: http://ozacesuras.sedelectronica.es/dossier) 
Solicitude de Rectificación, Oposición ou Cancelación dos Dereitos de Carácter Persoal 
Solicitude de Acceso á Información Pública polos Cidadáns 
Cando podo exercer o dereito de reclamación ante a Autoridade de Control? 
Poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cando non obteña satisfacción no 
exercicio dos seus dereitos, mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid  ou ben accedendo á 
súa sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 
Políticas de cookies? 
Poderá acceder á política de cookies na sede electrónica da Entidade: http://ozacesuras.sedelectronica.es/cookies 
 


