
 

 

 

 

 

Escribe os teus datos persoais: 

 

Nome e apelidos: 

DNI:                                                       Data de nacemento: 

Enderezo: 

Código postal:                                     Localidade: 

Provincia:  

Telefono de contacto: 

E-mail: 

Asociación: 

Tes a capacidade de obrar modificada (incapacitación)        SI            NON 

 

Cando prefires participar: 

 

     Martes de 11 a 12 e media da mañá                         Xoves as 6 a 7 e media da tarde 

 

 

 

 

 

 

 



Debes ler iso, marcar as casillas e firmar abaixo de todo: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. FADEMGA Plena Inclusión de Galicia, como responsable del 
tratamento, tratará sus datos para xestionar a súa inscrición e posterior participación no programa de muller. Poderá exercitar 
os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal y como se explica na información adicional que 
poderá solicitar enviando un correo a areasocial@fademga.org 

está na última páxina desta ficha 

DATOS ESPECIALMENTE PROTEXIDOS SAÚDE, VIOLENCIA DE XENERO, VIDA SEXUAL. Estamos lexitimados para 
tratar os datos de saúde e de vida sexual porque o facemos para prestar un servizo de asistencia social, en virtude dun 
contrato de prestación de servizos con profesionais suxeitos a segredo profesional (art. 9.2 h) do Regulamento Xeral de 
Protección de Datos). 

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 feitos con anterioridade seguirán sendo 
válidos 

WHATSAPP 

Respecto a creación dun grupo de WhatsApp, coa finalidade de axilizar a xestión do grupo. A aceptación a formar parte do 
grupo implica a comunicación de datos entre as propias persoas do grupo (nome e número de teléfono de contacto). 

 

 SI consinto formar parte do grupo de WhatsApp de ser necesario. 

 NON consinto formar parte do grupo de WhatsApp. 

IMAXE 

Respecto a toma das imaxes miñas / da persoa a que represento durante as sesións que se fagan de maneira presencial  a 
súa posterior difusión en medios dixitais e impresos da federación, publicación na páxina web, redes sociais, así como na 
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 da mesma. En ocasións incluímos as imaxes en informes e memorias 
internas, así como en memorias xustificativas para os nosos financiadores, coa finalidade de dar fé da realización das 
actividades subvencionadas. Ademais poderá realizarse o visionado destas imaxes con finalidade didáctica en actividades 
formativas organizadas pola federación. Para poder facelo é preciso que nos dea o seu consentimento explícito: 

 

 SI autorizo a toma e publicación das imaxes miñas / da persoa a que represento baixo os termos expostos 

 NON autorizo a toma e publicación das imaxes miñas / da persoa a que represento baixo os termos  expostos 

 

Sinatura da ou do Representante Legal Data  Sinatura da Persoa Solicitante 

 

 

 

 

Se non podes imprimir e asinar, pon o teu nome e o número do DNI onde pon SINATURA, e 
manda unha foto do teu DNI con esta folla de inscrición. 

mailto:areasocial@fademga.org

