Ficha inscrición
Polas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

PROXECTO

APOIOS PARA A ELABORACIÓN DE PLANS DE IGUALDADE

Nome e apelidos
Teléfono

DNI

E-Mail
Entidade a que pertence
Perfil/posto
Mediante a sinatura da presente ficha:
 Inscríbome como profesional da entidade da que formo parte para responsabilizarme da
participación no proxecto “Apoios para a elaboración de Plans de Igualdade”.
 A miña entidade comprométese a ingresar 70€, indicando no concepto “Apoio para a
elaboración de Plans de Igualdade” no seguinte número de conta:
ABANCA IBAN ES 87 2080 0300 89 3040126857
*O xustificante do ingreso remitirase escaneado a calidade@fademga.org ou info@aedigal.org

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. FADEMGA Plena inclusión de Galicia,
como responsable do tratamento, tratará os seus datos para xestionar a túa inscrición e posterior
participación na actividade “APOIOS PARA A ELABORACIÓN DE PLANS DE IGUALDADE”.
Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal y
como se explica na información adicional que atopará no reverso desta autorización.
AUTORIZACIÓNS
Con carácter previo informámoslle de que non é preciso que nos dea a o seu consentimento para
poder participar nesta actividade, de que pode retiralo en calquera momento e de que se o fai os
tratamentos de datos feitos con anterioridade seguirán sendo válidos
IMAXE: Durante o desenvolvemento da actividade poderán tomarse imaxes (fotografías e
vídeos) que poderán ser publicados 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 imaxe nos termos expostos

□

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

* A publicación de imaxes a través das redes sociais pode supoñer unha transferencia internacional de
datos segundo os seus propios termos e condicións.
Asinado
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INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE SOBRE CÓMO TRATAMOS OS SEUS
DATOS
Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018
¿Quen é responsable do tratamento dos seus 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 seus datos?: Para xestionar de forma óptima a súa inscrición e
posterior participación na acción formativa “APOIOS PARA A ELABORACIÓN DE PLANS DE
IGUALDADE”. No caso de que faga o pago pola súa conta utilizarémolos tamén a efectos de xestión
contable e fiscal. No caso de que nos dea a súa autorización utilizarémolos para dar difusión á actividade,
para a xustificación ante entidades financiadoras e con fins didácticos en actividades formativas
organizadas pola Federación.
¿Porqué está FADEMGA Plena inclusión lexitimada para o tratamento dos seus datos?: Porque
existe unha relación contractual de prestación de servizos. No caso da xestión contable e fiscal a base de
lexitimación será a obriga legal establecida na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e demais
lexislación aplicable. No caso da comunicación dos datos as entidades e organismos financiadores a base
de lexitimación será o interese lexítimo da Federación en obter a financiación necesaria para poder
continuar desenvolvendo as súas actividades. No caso da toma e publicación de imaxes a base de
lexitimación será o seu consentimento explícito.
¿Durante canto tempo conservaremos os datos?: Os datos persoais proporcionados conservaranse
durante o tempo necesario para xestionar a actividade (incluído, no seu caso, o tempo necesario para a
xestión contable e fiscal derivada da mesma) e, con posterioridade, durante o tempo exixido pola
convocatoria reguladora dos fondos recibidos de entidades e organismos financiadores. As imaxes
conservaranse ata que solicite a súa supresión.
¿A que terceiras partes se comunicarán os datos? Procederemos á comunicación dos seus datos a
entidades e organismos financiadores a efectos de xustificación de subvencións e ós nosos encargados
de tratamento no caso de que sexa preciso para a correcta prestación dos servizos que lles temos
contratados. No caso de que nos dea permiso para a toma e publicación das túas imaxes
comunicarémolos nos termos expostos na autorización.
¿É obrigatorio facilitar os datos que pedimos? Os datos que te solicitamos son necesarios para que se
poida inscribir na actividade, sen eles non poderá participar. A autorización para a toma e publicación de
imaxes non é obrigatoria.
¿Vanse producir transferencia dos seus datos a terceiros países? No caso de que autorice á toma e
publicación das súas imaxes, a comunicación as redes sociais poderá supoñer unha transferencia
internacional de acordo cos seus propios termos e condicións.
¿Cales son os seus dereitos cando nos facilitas os datos?:
- Acceso: ten 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 vanse a gardar, a orixe dos mesmos e se se teñen
comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
- Rectificación: ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos
persoais incompletos.
- Supresión: ten 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: ten 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: ten dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se
traten os seus datos más aló da mera conservación dos mesmos.
- Portabilidade: ten 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.
- Dereito a retirar o consentimento: con respecto á autorización, ten dereito a retirar o teu consentimento
en calquera momento, pero continuarán sendo válidos os tratamentos de datos que se fixeran antes.
¿Como pode exercer estes dereitos?: solicitándoo nun escrito á dirección ou ó correo electrónico
indicado anteriormente. Poñemos á súa disposición modelos para o elo, que poden recollerse nas nosas
instalacións.
AGENCIA ESPAÑOLA PROTECCIÓN DE DATOS: no caso de que non se respectaran os seus dereitos
pode presentar reclamación á AEPD c/ Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica:
https:////sedeagpd.

