F
C
H datos persoais:
x Escribe os teus
A

INSCRICIÓN

Nome e apelidos:

D
E

____________________________
DNI:
_________________________
Entidade:
__________________
Teléfono de contacto:
_________________________
Prazo de envío de inscricións: 23/04/18.

E-mail:

E-mail: areasocial@fademga.org

__________________________

x Marca cun “x” o que corresponda:
*Tes discapacidade intelectual ou do desenvolvemento
Eres Familiar
Profesional
Voluntario
Outro

(especificar) _________________________

*Usas cadeira de rodas?
SI

NON

*Tes alerxia a algún alimento?

SI

NON

*Indica a que alimentos tes alerxia
*Dou o meu consentimento para o tratamento desde dato de saúde

x Obradoiros simultáneos:

Elixe o obradoiro no que queres participar.
Escribe un 1 no obradoiro que máis che gusta, un 2 no seguinte que máis che
gusta e un 3 no que menos che gusta.
___ Como crear e dinamizar clubs de lectura fácil?
___ Novela gráfica y Lectura Fácil - Taller de validación
___ Elaboración dunha obra en Lectura fácil

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD
¿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 poder xestionar os datos recadados dos participantes en xornadas, eventos e outras
actividades desenroladas pola Federación. 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?
Durante o tempo que dure o proxecto, salvo que se solicite a súa supresión polo interesado.
¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos datos?
O seu consentimento ou o do seu representante legal
¿A que destinatarios se comunicarán os datos?
En determinados casos se comunicarán aos organismos ou entidades que así o requiran, para
a xustificación dos fondos cos que se financian as distintas actividades desenroladas pola
Federación.
Transferencia de datos a terceiros países:
Non se van a producir transferencias internacionais de datos
¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os datos?
- Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais ou
non, a saber, cales son, para que se empregan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos
mesmos e se se teñen comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
- Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os
datos persoais incompletos.
- Cancelación: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan
excesivos, non axeitados ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
- Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento
dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
- Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que
non se traten os seus datos más aló da mera conservación dos mesmos.
- Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso
común e lectura mecánica, e poder transmitirllos a outro responsable, sempre que sexa
tecnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: Se realizará por escrito achegando fotocopia do seu DNI á dirección
anteriormente indicada. Poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden
recollerse nas nosas instalacións.
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//

Durante a celebración da Xornada FADEMGA Plena Inclusión Galicia poderá realizar
fotografías e vídeos, polo que solicita o teu consentimento para a toma das túas
imaxes e posterior publicación na Web, Redes Sociais, folletos, memoria de actividades
da federación, plan de acción, boletín Info XXI, prensa e outros medios de
comunicación, coa finalidade de promocionar e divulgar as actividades.
Ƒ SI Autorizo a toma e publicación de calquera imaxe obtida durante a
realización desta actividade, así como a súa utilización con fins divulgativos por
FADEMGA Plena inclusión Galicia.
ƑNON autorizo a toma e a publicación da miña imaxe

Recorde que antes de firmar a solicitude de inscrición, debe ler a información sobre
Protección de Datos que se presenta na páxina anterior

D. /: __________
DNI: __________
Sinatura:

D. /Dna: _________
Como representante legal de D. /Dna.: __________
DNI: ___________
Sinatura:

Normas para cubrir
a ficha de inscrición
Cubrir unha ficha por persoa
e enviala asinada a FADEMGA Plena inclusión Galicia
xunto co xustificante de ingreso,
ao correo electrónico: areasocial@fademga.org

Prazo de envío de inscricións e xustificante de pago:
23 de abril de 2018.

Ingreso:
A cota de inscrición é de 12 € por persoa (inclúe a comida)
No caso de entidades, o ingreso farase polo total de persoas que participen
na Xornada. Emitirase factura á Entidade.

O ingreso debe facerse na conta de A Banca
co seguinte número:
IBAN ES87 2080 0300 8930 4012 6857
O concepto do ingreso debe ser:
“Xornada Clubes de Lectura fácil e nome da asociación”.

Importante: No caso de baixa deberá notificarse ata o día 23 de abril.
Despois non se devolverá a cota de inscrición.
Ó remate do prazo de inscrición, confirmarase a praza
por correo electrónico.
No caso de superar o aforo, informaremos ás persoas non admitidas
e devolveráselle a cota de inscrición.

