
 

Praza de Galicia, Nº1 – Telf.: 981 61 00 00 – Fax.: 981 63 10 29 – 15173 Oleiros. A Coruña 
 

CONCELLO DE 

OLEIROS 

            
SE VOSTEDE ESTÁ INTERESADO EN QUE  O SEU ESTABLECEMENTO FIGURE NA WEB DE TURISMO, PREGÁMOSLLE 
CUBRA ESTA FICHA E MÁNDEA O CORREO: TURISMO@OLEIROS.ORG, ACOMPAÑADA  DUNHA FOTOGRAFÍA EN BOA 
CALIDADE. 
 

DATOS DA EMPRESA (para rexistro interno) 

 

• NOME DA EMPRESA :   
 
• CIF: 
 
• NÚMERO DE ESTABLECEMENTOS EN OLEIROS: 
      (Cubrir unha ficha por establecemento) 

 

• PERSOA DE CONTACTO:   
       
      Cargo:        
      Teléfono: 
      Correo:   
 

 
 

 

DATOS DO ESTABLECEMENTO  (para publicar) 
 
 

• NOME COMERCIAL:   
 
 
• ENDEREZO:  

 

 
 
 
• TELÉFONO(S):    

• CORREO ELECTRÓNICO:    

• WEB :   

• REDES SOCIAIS:   

• PRODUTOS OU SERVIZOS: 
 
 
 
 
• TIPO DE COCIÑA (Escolla a opción (s) que máis lle identifique): 

        GALEGA/CASEIRA  

          INTERNACIONAL 

          TAPAS/RACIÓNS 

          ASADOR/GRELLADA 

          OUTROS (Vexetariana, rápida,…) 
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• ¿TEN ALGUNHA ESPECIALIDADE? (Exemplo: arroz con lumbrigante): 

 

 

 

 

• OUTROS DATOS DE INTERESE  

 

PREZO MEDIO:                         € 

MENÚ DO DÍA                                                     SI               

PRATOS PARA CELÍACOS                                   SI                

PRATOS VEXETARIANOS                                   SI              

 

COMIDA PARA LEVAR                                       SI 

REPARTO A DOMICILIO                                    SI 

COBRO CON TARXETA                                      SI 

 

ACCESIBLE PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA               SI  

BAÑOS ADAPTADOS                     SI 

WIFI                                                    SI 

APARCADOIRO PROPIO                 SI 

 

DÍAS DE PECHE POR DESCANSO: 

 

 

 

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE: 
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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 os datos aportados por vostede neste formulario serán utilizados para a PUBLICACIÓN DOS DATOS NECESARIOS PARA A 
ELABORACIÓN DUN DIRECTORIO/GUIA DE EMPRESAS DO CONCELLO DE OLEIROS (nos diversos formatos que se plantexen: papel, 
web,……). 
� Ademais da finalidade principal, o tratamento dos datos implica as seguintes finalidades adicionais: 

-Poderán ser utilizados para a elaboración de memorias, informes, estadísticas,… relacionados coa actividade 
laboral da axencia de emprego e desenvolvemento local 
 
-Poderán ser cedidos a Xunta de Galicia- Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao Instituto Galego de 
Promoción Económica(IGAPE) ou entidade designada para a xestión das actuacións de información e seguimento 
dos  servizos vinculados a Red de técnicos de Emprego de Galicia. 

 

� Os datos serán almacenados durante o tempo necesario para poder cumprir coas obrigacións legais que encomenda a normativa 
administrativa, e sempre, cumprindo polo menos co tempo mínimo de conservación da información.Será de aplicación o 
disposto na normativa de arquivos e documentación. 

� É responsable dos datos o Concello de Oleiros, con enderezo en  Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, e teléfono 981 610 000; 
enderezo electrónico: alcaldía@oleiros.org 

� O interesado terá dereito a acceder  aos seus datos persoais así como a solicitar a rectificación  dos datos persoais inexactos que 
lle concernan ou, no seu caso, solicitar a supresión  cando os datos xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron 
recollidos. Poderá, asemade, retirar o seu consentimento, sen prexuízo de que este administración se poida negar a suprimir os 
datos, entre outros motivos, por fins de arquivo en interese público. 

� Así mesmo os interesados teñen dereito, en determinadas circunstancias, a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos; 
nese caso os devanditos datos só poderán ser obxecto de tratamento, con excepción da súa conservación, co consentimento do 
interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións ou con miras á protección dos dereitos doutra 
persoa física ou xurídica ou por razóns de interese público. (Pode solicitar a limitación do tratamento dos datos nas 
circunstancias indicadas no artigo 18 do RGPD) 

� 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.é/sede-electronica-

web/ 

CONSINTO EXPRESAMENTE E DECLARO ESTAR INFORMADO 

D/Dna…………………………………………………………………………………………  

NIF………………………………………………………  

Como (cargo na empresa)…………………………………… 

En Oleiros a , ……….de…………..….,20….. 


