MAXIA E CANCIÓNS POLO NADAL
nas Bibliotecas Municipais de Oleiros
BIBLIOTECA MUNICIPAL ROSALÍA DE CASTRO
SANTA CRUZ
Tel. 981 626 338
15 DE DECEMBRO Hora: 18.30
Pakolas - Ven a c@ntar con Pakolas

Para nenas e
nenos a partir
de 6 anos

BIBLIOTECA CENTRAL RIALEDA. PERILLO
Tel. 981 639 511
16 DE DECEMBRO Hora: 18.30
1, 2, 3…O mago Pedro Bugarín!
Nov@ maxia para tod@s

AVISOS

*AFORO LIMITADO. IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE NA BIBLIOTECA CORRESPONDENTE. Poderán facelo desde dez días antes da data de realización de cada unha das actuacións.
Atendendo á razón de interese esencial no ámbito específico da saúde pública e coa finalidade do seguimento e vixilancia epidemiolóxica do COVID-19, nas sesións presenciais será
necesario notificar os datos persoais dos/as participantes ao persoal da biblioteca que coordine a organización do evento.
O/A adulto/a responsable de cada un dos/as menores de idade deberá permanecer necesariamente no recinto da biblioteca ata que remate a actividade e recolla o neno ou nena.

http://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O Concello de Oleiros, en cumprimento do deber de informar establecido na Lei 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía
dos Dereitos Dixitais (en diante LOPDGDD) en concordancia co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á
protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (en
diante RGPD) e demais normativa concordante sobre a materia infórmalle:
• Que atendendo a razón de interese esencial no ámbito específico da saúde pública e coa finalidade de seguimento e vixilancia epidemiolóxica do COVID-19, será
necesario notificar os datos persoais ao persoal de organización do evento. Os datos de contacto recollidos son para garantir a súa seguridade e, se fora o caso,
realizar a trazabilidade dos posibles casos de infección, e serán utilizados única e exclusivamente con este obxectivo. Neste sentido, se calquera das persoas
asistentes dera positivo en COVID-19 nun prazo de 15 días, deberá comunícalo á organización do evento a través do número de teléfono da Biblioteca Central Rialeda
981 639 511.
• A finalidade será informar aos asistentes e ás autoridades sanitarias correspondentes no caso de que algunha persoa comunique á organización un caso positivo
en COVID-19 nun prazo de 15 días.
• Que o responsable dos datos é o Concello de Oleiros, con enderezo en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, e teléfono 981 610000; enderezo electrónico:
alcaldía@oleiros.org
• Pode exercitar os seus dereitos relativos á Protección de Datos mediante escrito dirixido a este Concello, xa sexa por vía electrónica ou presentado presencialmente
nas oficinas de Rexistro sitas no enderezo sinalado anteriormente.
• 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/
Moitas grazas pola colaboración.
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