Ficha de persoa voluntaria
Autorizacións, cláusulas de confidencialidade e declaración responsable
Polas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

Data

Nº Persoa voluntaria

DATOS PERSOAIS
Nome:
Apelidos:
Dirección:
Poboación:

C.P.:

Provincia:

D.N.I.:

Data de nacemento:
Teléfono 1:

Teléfono 2:

E-mail:
Facebook

Twiter

Instagram

Carné de conducir: Si

Non

Cat. ……… Ano ………..

FORMACIÓN
ESO

Bacharelato

Licenciatura en ……………….....

F.P. en …………………..
Doutorado …………......

Dipl............
Outras.................

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
En activo

Persoa desempregada

Persoa xubilada

Estudante

Outras…………………………………………………………………………………………………………….………………

Observacións
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EXPERIENCIA COMO PERSOA VOLUNTARIA

ORGANISMO

POSTO

PERÍODO

Observacións

DISPOÑIBILIDADE XENERAL
Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Mañán
Serán
Noite
Horas semanais
Horas mensuais

Observacións
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sábado

Domingo
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Dona .......................................................................................................... con D.N.I ..................

con domicilio en ............................................., con nacemento o .......de...........de.........en..................................

Don/Dona .......................................................................................................... con D.N.I ..................

Pai/Nai/Titor/a ou representante legal de ..............................................................................................

DECLARA
Que a persoa voluntaria, cuxos datos constan no encabezamento, carece de antecedentes penais por calquera
dos delitos ós que fai referencia o apartado 5º do artigo 8 de la Lei 45/2015, de 14 de outubro, de Voluntariado, na cal se
sinala textualmente que:
"Non poderán ser voluntarias as persoas que teñan antecedentes penais non cancelados por delitos de violencia doméstica
ou de xénero, por atentar contra a vida, a integridade física, a liberdade, a integridade moral ou a liberdade e indemnidade sexual da
persoa cónxuxe ou das fillas ou fillos, ou por delitos de tráfico ilegal ou inmigración clandestina de persoas, ou por delitos de
terrorismo en programas cuxas persoas destinatarias sexan ou poidan ser vítimas de estes delitos".

E para que así conste, asino a presente en _______________ a _____ de ______ de _____

Sinatura da persoa voluntaria

Sinatura Pai/Nai/Titor/a ou representante legal (se procede)
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Normativa:
Responsable:
Finalidade:
Lexitimación:
Destinatari@s:

Dereitos:
Información
adicional:

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Regulamento (UE) 2016/679 -RGPD
FADEMGA Plena inclusión Galicia
Xestión das actividades a desenvolver no programa de voluntariado
Consentimento mediante sinatura/ obriga legal
Terceiras partes implicadas na realización das actividades nas que hai voluntariado coa finalidade
de posibilitar o desenvolvemento das mesmas , por exemplo ás entidades e organismos
financiadores, e aos establecementos que nos proporcionan os servizos de apoio necesarios para o
desenvolvemento das actividade
Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos ou da
persoa representada, e a limitación ou oposición ao seu tratamento e a revocar o consentimento
prestado. Tamén poderá presentar reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos.
Toda a información facilitada poderá atopala ampliada na información adicional na páxina
seguinte

Solicitamos a túa autorización para o tratamento dos seguintes datos:
•

IMAXE: Poderanse desenvolver sesións de traballo on line, e empregarse a función de gravación da ferramenta Skype,
para tomar imaxes coa finalidade de darlle difusión a actividade. Durante o desenvolvemento das actividades
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. Ademais as imaxes (vídeos e
fotografías) poden ser visionadas en accións formativas organizadas pola federación con finalidade didáctica.
SI, autorizo á toma e divulgación da miña imaxe nos termos expostos
NON autorizo á toma e divulgación da miña imaxe nos termos expostos
• WHATSAPP: Creación de grupo de WhatsApp, coa finalidade de axilizar a comunicación entre as persoas
participantes nunha mesma actividade de FADEMGA Plena inclusión Galicia. A aceptación a formar parte do grupo
implica a comunicación de datos entre as persoas membros do grupo (nome e número de teléfono de contacto), así
como a comunicación de datos a WhatsApp e a que poida realizarse entre WhatsApp e as demais empresas de Facebook,
tal e como se establece nas condicións do servizo e a política de privacidade da propia aplicación.
SI, consinto formar parte do grupo de WhatsApp.
NON consinto formar parte do grupo de WhatsApp.

Pola presente, recoñece:
1. Dacordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 RGPD, a persoa voluntaria obrigase neste acto a manter a
confidencialidade de toda a información relativa a datos de carácter persoal tratada pola entidade e a non revelar a
mesma a persoas non autorizadas. Esta obriga subsistirá aínda despois de finalizada a relación.
2. A persoa voluntaria obrigase neste acto a tratar a información a que teña acceso en virtude do presente documento
con total confidencialidade, a utilizar as transaccións cos fins exclusivos de xestión para os que sexa autorizado e a
gardar segredo profesional sobre os datos dos que teña coñecemento, sendo responsable de todos os accesos que
se realicen aos ficheiros informáticos ou documentais mediante o seu código de acceso e contrasinal persoal.
3. A persoa voluntaria deberá cumprir en todo o momento as medidas e procedementos estabrecidos no Documento
de Seguridade da federación e, en particular, as detallada nas Normas de Seguridade.
4. O incumprimento das obrigas contidas nesta cláusula, o acceso á información por unha persoa usuaria non
autorizada, a realización de procesos ou transaccións non necesarios para a función encomendada e a falla de
custodia ou segredo da identificación persoal de acceso, dará lugar á esixencia de responsabilidades administrativas,
establecidas no Título VIII del Regulamento (UE) 2016/679 RGPD, así como a responsabilidades de calquera outra
natureza como a reclamación de danos e prexuízos e outras responsabilidades penais.
En __________________, a ___, de __________de 201_
Nome
Sinatura da persoa voluntaria

DNI

Nome

DNI

Sinatura Pai/Nai/Titor/a ou representante legal (se procede)
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INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE SOBRE CÓMO TRATAMOS OS TEUS DATOS
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: fademga@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. No caso de tratamento dos datos relativos a condenas e infraccións penais,
está amparado no artigo 8.5 da Lei 45/2015, de 14 de outubro de Voluntariado, que indica que a persoa voluntaria debe
carecer de antecedentes penais por calquera dos delitos ós que fai referencia
¿Durante canto tempo conservaremos os datos?: Os datos persoais proporcionados se conservarán durante o tempo
que dure o programa, salvo que se solicite a supresión pola persoa interesada. Poderán conservarse durante un período
de tempo superior se na realización da actividade fosen empregados fondos procedentes de entidades ou organismos
financiadores. Nestes casos conservaranse os datos durante o período esixido pola convocatoria reguladora.
¿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 e/ou existe unha obriga legal.
¿A que destinatarias/os 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, servizos de apoio á actividade
(aloxamento, restauración, transporte, seguro). A aceptación a formar parte do grupo de WhatsApp implica a
comunicación de datos entre as persoas do grupo (nome e número de teléfono de contacto), así como a comunicación
de datos a WhatsApp e a que poida realizarse entre WhatsApp e as demais empresas de Facebook, tal e como se establece
nas condicións do servizo e a política de privacidade da propia aplicación. As imaxes que tomaremos poden ser
publicadas en diferentes medios impresos e dixitais da federación (Web, Redes Sociais, folletos, boletín Info XXI,
memorias e informes), e medios de comunicación, coa finalidade de dar difusión ás nosas actividades. Poderán ser
facilitadas ás entidades participantes das actividades 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.Tamén se tomarán imaxes e vídeos para o seu visionado en accións formativas da
federación con finalidade didáctica.
Transferencia de datos a terceiros países: Con ocasión da utilización da ferramenta Skype, poderanse transmitir,
almacenar e procesar os seus datos en Estados Unidos ou en calquera outro país no que Microsoft ou os seus
subprocesadores teñan operacións.
Conforme ó Addendum de Protección de Datos dos Servizos Online de Microsoft tódalas transmisións de datos do cliente
fora da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo rexéranse por Cláusulas Contractuais Tipo, cumprindo en todo
caso coas leis sobre protección de datos do Espazo Económico Europeo e aplicando as garantías documentadas
pertinentes segundo o descrito no artigo 46 do Regulamento. Ademais Microsoft dispón de certificación en virtude do
Escudo de Privacidade da UE e de EE.UU.
¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os datos? :
- Acceso: tes 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 gardar, a orixe dos mesmos e se se teñen comunicado ou se van comunicar a
unha terceira parte.
- Rectificación: tes dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais
incompletos.
- Supresión: tes dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan erróneos, excesivos ou xa non
sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
- Oposición: tes dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos teus datos
persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
- Limitación do Tratamento: tes dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os
seus datos más aló da mera conservación dos mesmos.
- Portabilidade: tes dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura
mecánica, e poder transmitirllos a outra/o responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
¿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.
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//

