FICHA DE CONSULTAS INDIVIDUAIS
Data solicitude:
DATOS DA
ENTIDADE:

NOME DA ENTIDADE:
TELEFONO DA ENTIDADE:

PERSOA DE CONTACTO DA ENTIDADE:
E-MAIL DA PERSOA DE CONTACTO:

NOME E APELIDOS:
FIXO
TELÉFONOS:
DATOS DO
CLIENTE:

MÓBIL

E-MAIL:

Indique a súa relación coa persoa con D.I. (Pai, Nai, Titor…)
DIRECCIÓN:

LOCALIDADE:

ASUNTO

(indicar o tema da consulta e desenvolvelo, especificando as principais preocupacións e aportando
SOLICITA
tódolos datos necesarios para obter unha resposta o máis concreta e individualizada posible).
No caso de que fixese figurar no presente documento datos considerados de categoría especial (orixe étnica ou racial, as opinións políticas, as CONSULTA
conviccións relixiosas ou filosóficas, ou a afiliación sindical, e o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificar de xeito unívoco a PARA O DÍA:
unha persoa física, datos relativos a saúde ou datos relativos a vida sexual ou a orientacións sexuais de unha persoa física), coa súa sinatura dá o
consentimento para o tratamento dos mesmos coa finalidade de poder prestarte os servizos que nos solicitas mediante esta inscrición.

(Marque cun X cómo desexa que se atenda a
consulta:
ENTREVISTA
PERSOAL

RESPOSTA POR
TELÉFONO

RESPOSTA
POR ESCRITO

SINATURA DO CLIENTE:

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 –RGPD, informámosche de que os teus datos de carácter persoal serán tratados por FADEMGA Plena inclusión Galicia Polígono do Tambre-Vía Pasteur 53A,
15890, Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade é resolver dúbidas formuladas polos interesados. Mediante a sinatura deste documento dásnos o teu consentimento e lexitimación para o tratamento
dos teus datos. Procederemos á comunicación dos teus datos unicamente a terceiras partes implicadas na realización da actividade coa finalidade de posibilitar o 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 dereitos de acceso,
rectificación, supresión e portabilidade dos teus datos, e á limitación ou oposición ao seu tratamento e a revocar o consentimento prestado. Tamén poderás presentar reclamación ante a Agencia Española
Protección de Datos. Conforme a casilla que seleccione, FADEMGA Plena inclusión Galicia poderá remitirlle información actualizada sobre programas e servizos que presta e que poden ser te interese.
SERVIZO
DE ASESORÍA
XURÍDICA
SI quero recibir información de programas/servizos FADEMGA Plena inclusión Galicia
NON quero recibir información de programas/servizos FADEMGA
Plena inclusión
Galicia
No reverso deste documento atoparás información adicional sobre o tratamento que faremos dos teus datos.

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: 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 considerados de categoría especial 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 5 anos, 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.
¿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.
¿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).
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: 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 vanse a gardar, a orixe dos
mesmos e se se teñen comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
- 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 outro 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//

SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA

