
AUTORIZACIÓN A MENORES DE IDADE PARA A PARTICIPACIÓN NA

XIII OLIMPÍADA GALEGA DE ECONOMÍA
(Fase local da XIV Olimpíada Española de Economía)

, a de  de 2023

  con DNI 

 do estudante menor de idade 

con DNI      do Centro 

AUTORÍZAO a participar nas actividades programadas na XIII Olimpíada Galega de Economía que 
se celebrarán na Universidade de Vigo e, se é o caso, na fase nacional da XIV Olimpíada 
Española de Economía.

Ademais, AUTORIZA á Universidade de Vigo:
a) a captación de imaxes e/ou voz (fotografías e vídeos) con motivo da participación na XIII

Olimpíada Galega de Economía,
b) a utilizar os datos tomados en calquera das contas oficiais das redes sociais da Universidade de

Vigo, na súa páxina web, informes internos ou en calquera publicación que esta edite ou publique,
c) a que os datos do estudante sexan cedidos ou comunicados aos seguintes destinatarios: medios de

comunicación locais, autonómicos e nacionais (prensa escrita/dixital, TV e radio),
d) para facilitar os datos do estudante ás institucións académicas que organicen a fase nacional cando

sexa requirido, así como á/s empresa/s encargada/s da xestión da estadía durante a fase nacional,
cando sexa necesario.

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, 
relativo á protección da 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 (Regulamento Xeral de Protección de Datos ou "RXPD") e co disposto no artigo 11 da 
Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais,  informámoslle que os 
datos que vostede nos facilite na solicitude, serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo, coa finalidade de 
participar na XIII OLIMPÍADADA GALEGA DE ECONOMÍA e amparados pola LOPD .

De acordo coas citadas normas, ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus datos personais, así como a 
outros dereitos que pode consultar, xunto á información adicional máis detallada, no enlace:
https://www.uvigo.gal/proteccion-datos

Fdo.:
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