AUTORIZACIÓN
D./ Dna. __________________________________________ , con DNI ______________ e domicilio en
__________________________________________________________ na súa condición de ______________(pai/nai/titor/etc.,
indique o que proceda) e D./ Dna. ___________________________________ , con DNI ______________ e domicilio en
______________________________________________________ na súa condición de ______________(pai/nai/etc., indique o
proceda), da persoa menor de idade__________________________________ (no sucesivo, “a persoa menor de
idade”),
de
_________ anos,
que
cursa
os
seus
estudos
no
centro
educativo
_____________________________________________________.
1.
Declaro/declaramos que a persoa menor de idade participará no concurso “Grumetes polo Futuro
do Mar”, en adiante o “Concurso”, organizado por Nueva Pescanova, S.L., con CIF B-94.123.908, e con
domicilio en Rúa José Fernández López s/n, 36320, Chapela – Redondela (Pontevedra) de forma
voluntaria.
2.
Quedo/quedamos informado/s de que o conto que se envíe á Empresa con motivo da súa
participación no Concurso, será/n publicado/s na páxina web do Grupo Nueva Pescanova
www.nuevapescanova.com e será difundido a través das contas e perfís da Empresa en redes sociais
gratuitamente.
3.
Autorizo/autorizamos e consinto/consentimos expresamente á Empresa, por medio do presente
documento, a que, a efectos da referida difusión, poida difundir pública e gratuitamente o conto enviado á
Empresa e o nome do menor participante, tanto directamente como a través de terceiras persoas ou
entidades coas que a Empresa colabore.
4.
Declaro/declaramos que o menor ostenta os dereitos de propiedade intelectual sobre o conto
enviado, o cal é cedido de forma gratuíta á Empresa coa firma do presente documento a efectos de difusión
do conto nos termos indicados nas Bases Legais.
5.
Quedo/quedamos informado/s de que os datos de carácter persoal facilitados con motivo do
presente Documento de Autorización e Consentimento serán tratados pola Empresa para a difusión do
conto e do nome do menor participante, así como a difusión da súa participación no Concurso, a través da
páxina web do Grupo Nueva Pescanova e das contas e perfís da Empresa en redes sociais, tanto
directamente como a través de terceiras persoas ou entidades coas que a Empresa colabore. Todo iso, nos
termos consignados na Política de Protección de Datos Persoais e Privacidade contida nas Bases Legais
reguladoras do Concurso, as cales declaro/declaramos coñecer e aceptar expresamente.
6.
Estes datos persoais serán conservados mentres que non sexa retirado o consentimento, non está
prevista a súa cesión a terceiros nin a realización de transferencias internacionais.
7.
Quedo/quedamos informado/s de que: (i) temos dereito a acceder ós nosos datos persoais, así
como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre
outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos; (ii) en determinadas
circunstancias, podo solicitar a limitación do tratamento dos devanditos datos, nese caso unicamente os
conservará a Empresa para o exercicio ou a defensa de reclamacións; (iii) en determinadas circunstancias
e por motivos relacionados coa miña situación particular, poderei opoñerme ó tratamento dos meus datos;
e (iv) a tales fins podo dirixir unha comunicación electrónica ou postal ó Comité de Protección de Datos e
Privacidade do Grupo Nueva Pescanova por algunha das dúas seguintes vías: Ben mediante correo
electrónico á dirección comite.datos.privacidad@nuevapescanova.com ; ou por carta á dirección arriba
mencionada, indicando no sobre “A/A Comité de Privacidade do Grupo Nueva Pescanova”.

Asinado en __________________, a ____ de ______________ de 2021.
Datos de contacto
Teléfono:
Correo electrónico:
Rúa José Fernández López s/n
36320 Chapela. Redondela. Pontevedra [España]
Teléfono +34 986 818 100 www.nuevapescanova.com
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