
Claves para avaliar a cognición das PCDID

areasocial@fademga.org antes dos prazos establecidos.

A inscrición no Seminario terá un custe de: (marca a casiña segundo sexa o teu caso)

1º prazo: inscricións remitidas ata o 19 de novembro 2º prazo: inscricións remitidas do 20 ata o 23 de novembro 

€

Apelidos: Nome:

D.N.I.:  Teléfono:       

E-mail:

Posto/Cargo desempeñado

SINATURA

 Claves para capacitar ás familias en Apoio Condutual Positivo

 Claves para actuar de forma ética no apoio ás PCDID con alteracións da saúde mental

- Envia a inscrición xunto co xustif icante de pago por correo ordinario ou escaneado por e-mail a 
. 

- S
menor importe. A entidade enviará todas as inscricións dos seus profesionais e o xustificante de pago polo
 importe total. O nº de conta para facer o ingreso é: ABANCA ES87 2080 0300 8930 4012 6857.

e pertences a algunha entidade, debes remitir a inscrición a través da entidade para acollerte á cota de 

No concepto indicarase: “XII Seminario + Nome da entidade” ou nome da per soa se o fas a titulo individual.

  aforo, notificaremos as persoas que non sexan admitidas e reembolsaremos o importe inicialmente abonado.

Centro de Traballo:

- 
As entidades non federadas e particulares que se inscriban a título persoal, deberán indicar se precisan factura,
e nese caso facilitarnos os seus datos fiscais. 

No caso de entidades federadas emitiremos obrigatoriamente unha factura polo importe ingresado. 

ESCOLLE O OBRADOIRO DA TARDE AO QUE DESEXAS ACUDIR POR ORDE DE PREFERENCIA
(indica do 1 ao 3, sendo o marcado cun 1 o preferido e cun 3 o de menor interese)

1

3 2

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

         (son profesional dunha asociación pertencente a FADEMGA e 
tramito a inscrición a través da entidade / son estudante da USC)

         (non pertenzo a ningunha entidade federada / son profesional 
de entidade federada pero inscríbome a título persoal).

         (son profesional dunha asociación pertencente a FADEMGA e
tramito a inscrición a través da entidade / son estudante da USC)

         (non pertenzo a ningunha entidade federada / son profesional 
de entidade federada pero inscríbome a título persoal).

- Ó remate de cada un dos prazos, confirmaremos a praza dende FADEMGA vía  e-mail. En caso de cubrirse o

- Cumplimenta este boletín a ordenador e/ou con letras maiúsculas e asínao.

- Tras a confirmación da praza non se reembolsará o importe abonado, no caso de producirse algunha baixa.

18 €

25 €

25 €

32 €
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·- IMAXE: durante o desenvolvemento da actividade tomaranse imaxes que serán publicadas en medios dixitais e impresos da Federación, coa finalidade 
de darlle difusión, como poden ser a páxina web, redes sociais, Info XXI, prensa e outros medios de comunicación. En ocasións incluímos as imaxes en 
informes e memorias internas, así como en memorias xustificativas para os nosos financiadores, coa finalidade de dar fe da realización das actividades 
subvencionadas.

 SI, autorizo á toma e divulgación da miña imaxe nos termos expostos

           

Ademáis solicitamos a túa autorización para o tratamento dos seguintes datos:

No reverso deste documento atoparás información adicional sobre o tratamento que faremos dos teus datos.

      

 NON autorizo á toma e divulgación da miña imaxe nos termos expostos
 

En cumprimento do , informámosche de que os teus datos de carácter persoal serán tratados por Regulamento (UE) 2016/679 –RGPD FADEMGA PLENA 
INCLUSIÓN GALICIA finalidade Polígono do Tambre-Vía Pasteur 53A, 15890, Santiago de Compostela (A Coruña). A é xestionar o XII Seminario sobre 
discapacidade intelectual e saúde mental. Mediante a sinatura deste documento dásnos o teu consentimento e  para o tratamento dos teus lexitimación
datos. Procederemos á  dos teus datos unicamente a terceiras partes implicadas na realización da actividade coa  de posibilitar o comunicación finalidade
desenvolvemento da mesma , por exemplo ás entidades e organismos financiadores, e aos establecementos que nos proporcionan os servizos de apoio 
necesarios para o desenvolvemento da actividade. Poderás exercer os teus  de  acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos teus datos, e dereitos
á limitación ou oposición ao seu tratamento e a revocar o consentimento prestado. Tamén poderás presentar reclamación ante a Agencia Española 
Protección de Datos. 



¿Porqué está FADEMGA Plena inclusión lexitimada para o tratamento dos teus datos?: Porque asinando este documento, ti 

ou o teu representante legal,  nos consentes a tratalos.

    - : tes dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais Rectificación

incompletos.

    - : tes dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus Limitación do Tratamento

datos más aló da mera conservación dos mesmos. 

    - : tes dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura Portabilidade

mecánica, e poder transmitirllos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

AGENCIA ESPAÑOLA PROTECCIÓN DE DATOS: no caso de que non se respectaran os teus dereitos podes presentar 

reclamación á AEPD c/ Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica: https:////sedeagpd.gob.es//

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE SOBRE CÓMO TRATAMOS OS TEUS DATOS

¿Quen é o Responsable do tratamento dos teus datos persoais?: FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA 

CIF: G36620037 Polígono do Tambre-Vía Pasteur 53A-15890 Santiago de Compostela (A Coruña). Teléfono: 981519650

Correo electrónico: calidade@fademga.org

¿Con que finalidade tratamos os teus datos?: Para xestionar de forma óptima as distintas actividades desenvolvidas pola 

Federación, e dar difusión ás mesmas. Cando se proporcionan datos de saúde no formulario, o participante da o seu 

consentimento expreso para o tratamento deses datos especialmente protexidos e así prestarlle a asistencia solicitada.

¿Durante canto tempo conservaremos os datos?: Os datos persoais proporcionados se conservarán durante o tempo que 

dure o programa que desenvolve esta actividade, salvo que se solicite a súa supresión polo interesado. Poderán conservarse 

durante un período de tempo superior se na realización actividade fosen empregados fondos procedentes de entidades ou 

organismos financiadores. Nestes casos conservaranse os datos durante o período esixido pola convocatoria reguladora.

¿A que destinatarios se comunicarán os datos? Cando sexa imprescindible os teus datos serán comunicados a terceiras 

partes implicadas no desenvolvemento da actividade, coa única finalidade de xestionar a mesma, como poden ser entidades 

e organismos financiadores , ou empresas que nos prestan, de ser o caso, servicios de apoio á actividade (aloxamento, 

restauración, transporte, seguro). As imaxes que tomaremos poden ser  publicadas en diferentes medios impresos e dixitais 

de FADEMGA (Web, Redes Sociais, folletos, boletín Info XXI, memorias e informes), e medios de comunicación, coa finalidade 

de dar difusión ás nosas actividades. Serán facilitadas ás entidades participantes que as soliciten, coa finalidade de dar 

difusión á actividade. Ademais, se o evento fose desenvolvido con fondos procedentes de organismos ou entidades que 

financian actividades e programas con fins sociais, as imaxes da actividade incluiranse na memoria xustificativa, coa 

finalidade de mostrar que a actividade foi realizada.

    - : tes dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais ou non, a saber cales son, para Acceso

que se empregan, canto tempo vanse a gardar, a orixe dos mesmos e se se teñen comunicado ou se van comunicar a un 

terceiro.

    - : tes dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan erróneos, excesivos ou xa non Supresión

sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento. 

¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os datos? :

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

    - : tes dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos teus datos persoais Oposición

ou a solicitar que se cese no tratamento.

¿Como podes exercer estes dereitos?: solicitándoo nun escrito, co que deberás achegar a fotocopia do teu DNI, á dirección 

anteriormente indicada. Poñemos á túa disposición modelos para o elo, que poden recollerse nas nosas instalacións. 
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