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FOLLA RESPONSABILIDADE MENORES DE 16 ANOS 
 
 
Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás, s/n 
Evento:  Atardecer no Gaiás. Concerto Recycled J 
Data:  Xoves 15 de xullo de 2021 
 
 
Nome e Apelidos do tutor legal: 
 
Eu D./Dª_____________________________________, con D.N.I. núm. ___________________ e 

teléfono___________________________________ 

 

Nome e Apelidos da persoa maior de idade  autorizada no seu nome: 
 
Eu D./Dª_____________________________________, con D.N.I. núm. ___________________ e 

teléfono___________________________________ 

 

Nome e Apelidos dos menores de idade (indicar parentesco cos menores):  

D./Dna. ..........................................................................., con DNI: …………………..  

D./Dna. ..........................................................................., con DNI: …………………..  

D./Dna. ..........................................................................., con DNI: …………………..  

 

1.O Titor, ou persoa autorizada no seu nome, por medio do presente documento, manifesta, en 
caso de ser o Titor que ostenta a patria potestade, garda ou custodia dos menores, e que asume 
calquera responsabilidade, directa ou indirecta, relativa ao acceso das menores ao evento en 
data e lugar indicados no encabezado. 
 
2.O Titor ou no seu caso a persoa maior de idade autorizada polo Titor, velará polos menores de 
idade ao seu cargo durante toda a súa estancia no recinto, acompañándolles en todo momento 
desde a súa entrada ás instalacións e ata a súa saída, facéndose responsable do seu garda e 
custodia, manifestando que os menores acceden ao evento Atardecer no Gaiás, Concerto 
Recycled J, baixo a súa responsabilidade. 
 
3.O Titor ou no seu caso a persoa autorizada, comprométese a velar polo benestar e seguridade 
dos menores durante o evento, evitando calquera tipo de conduta ilegal por parte dos menores 
ao seu cargo, incluíndo o consumo de bebidas alcohólicas ou calquera substancia nociva para a 
súa saúde, así como actitudes violentas, respectando en todo momento as indicacións dos 
profesionais que traballan no evento. 
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4.Os menores e o Titor ou persoa autorizada, están obrigados a identificarse á entrada do 
recinto co ORIXINAL DO DNI ou pasaporte (ou libro de familia na súa falta), e entregar a 
presente folla de responsabilidade debidamente asinada. En virtude do anterior, en nome 
propio e no dos menores, o Titor e no seu caso a persoa autorizada, exoneran de 
responsabilidade á organización do evento por calquera responsabilidade, directa ou indirecta, 
que se puidese derivar do incumprimento dos termos recolleitos no presente documento, 
quedando entendido que o incumprimento de calquera dos puntos anteriores pode supoñer a 
expulsión do recinto, tanto do Titor ou persoa autorizada, como dos menores ao seu cargo. Así 
emso, recoñece que en caso de expulsión por incumplimento, non se devolverá o importe 
abonado pola entrada ao evento. 
 
5. O Titor, ou persoa autorizada no seu nome,  manifesta coñecer a lexislación aplicable en 
materia de eventos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

 
En ___________________, a ____ de _______________ de 2021 

 
Fdo. O Tutor       Fdo. O / os Autorizado(s) 
(Nome apelidos e DNI)                      (Nome apelidos e DNI) 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable do 
tratamento 

Fundación Cidade da Cultura de Galicia  

Finalidade 
Obtención de consentimento de persoas afectadas para xestión e 
acceso de menores ao evento. 

Lexitimación para o 
tratamento 

O  tratamento dos datos incluídos no presente formulario se basea 
no  artigo 6.1.a) do RGPD: Consentimento das persoas afectadas 

Persoas destinatarias 
dos datos 

Os datos non serán cedidos a terceiros, salvo obrigación legal. 

 Exercicio de dereitos 

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os 
seus datos así como exercitar outros dereitos a través da sede 
electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros 
establecidos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común. 

Contacto delegado de  
protección de datos e  
máis  información 

 
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais 

Actualización normativa 

No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de 
protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en 
todo caso aquelas  relativas ao Regulamento Xeral de protección de 
Datos. 

 

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

