
CORREDORA (7 km aprox.)                     CAMINANT (4 km aprox.)

NOM: _____________________ COGNOMS:_______________________________

DNI:_______________________ DATA NAIXEMENT:_________________________

POBLACIÓ:______________________________

EMAIL:_________________________________

SIGNATURA

SAMARRETA

  

PREU: 6,00 €

* Les dades, que procedeixen directament de l'interessada, seran recollides baix la responsabilitat del CEM les Llebres de Muro amb la finalitat del desenvolupament

de la "Cursa Solidària de la Dona". La base legal que ens permet tractar les seves dades és "Consen6ment explícit del interessat " con6ngut en el Reglament (UE)

2016/679  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  27  d'abril  de  2016.  L'informem  que  les  seves  dades  podran  ser  cedides  a  empreses  col·laboradores  de

l'esdeveniment. No hi ha la supressió de les dades, ja que, encara que es produixca la no par6cipació en anys posteriors, cal conservar les dades a efectes històrics i

estadís6cs.  Les categories  de dades que es tracten són: Dades d'iden6ficació,  adreces postals o electròniques  i  dades de circumstàncies  socials.  No es tracten

categories especials de dades personals. Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rec6ficació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar

la seva supressió quan, entre d'altres mo6us, les dades ja no siguen necessaries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, les interessades

podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas podrem conservar-les per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades

circumstàncies  i  per  mo6us relacionats  amb la  seva  situació  par6cular,  les  interessades  podran oposar-se  al  tractament  de les  seves  dades.  Responsable  del

tractament: CEM Les Llebres de Muro. CIF G54758438. Correu electrònic: lesllebresmuro@gmail.com. Plaça Matzem, 1. 03830 Muro.
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