
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Escribe os teus datos persoais: 
 

  Nome e apelidos: 
  

  DNI:       

Asociación:  

Teléfono de contacto:   

E-mail:  

• Contesta as seguintes preguntas  

     

   Tes acceso a internet? 

   ______________________________________________ 

   

  Podes conectarte sempre que queiras? 

  ______________________________________________ 

 

  Tes ordenador, tablet ou móbil?   

   ______________________________________________ 

 

  Que horario prefires para que se realicen as reunións online? 

  ______________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Temas das reunións online 

  Tes algún hobby ou algo que che guste moito facer? 

  ______________________________________________ 

  Que che gustaría aprender? 

  ______________________________________________ 

Sobre que che gustaría falar nas reunións? (Música, cine, deporte, 

programas de televisión, famosos, viaxes...) 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Debes ler isto e asinar máis abaixo: 

 

Protección de Datos 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 –RGPD e LOPDGDD 3/2018 
Responsable: FADEMGA Plena inclusión Galicia  
Finalidade: Administración dos datos persoais para a xestión das actividades a desenvolver na área social, 

concretamente no programa de voluntariado e no programa de cidadanía activa e 
accesibilidade cognitiva. 

Lexitimación: Relación contractual de prestación de servizos  
 

Terceiras 
partes: 

Procederemos á comunicación dos seus datos unicamente encargados de tratamento e a 
terceiras partes implicadas na realización da  actividade, coa finalidade de posibilitar o 
desenvolvemento da  mesma, por exemplo outras persoas participantes e ás entidades e 
organismos financiadores. 

Dereitos: Poderás exercitar os 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. 

Información 
adicional: 

Toda a información facilitada poderás atopala ampliada na información adicional na última 
páxina desta autorización. 

 
DATOS DE SAÚDE 
É imprescindible que saibamos datos de saúde (datos de discapacidade, ...) coa finalidade de poder 
prestarlle os servizos que nos solicita mediante esta solicitude. A base de lexitimación para o tratamento 
destes datos é o artigo 9.2 h) do Regulamento.  
 
 
 
Sinatura:  

 

 

(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) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE SOBRE CÓMO TRATAMOS OS TEUS DATOS 
 

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD 
¿Quen é 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. 
¿Durante canto tempo conservaremos os datos?: Os datos persoais proporcionados se conservarán durante o 
tempo necesario para xestionar a actividade, salvo que se solicite supresión pola persoa interesada. 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 existe unha 
relación contractual de prestación de servizos. Estamos lexitimados para tratar os datos de saúde 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). 
¿A que terceiras partes se comunicarán os datos?  Procederemos á comunicación dos seus 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 persoas voluntarias e persoal da federación. Comunicaranse 
tamén ós nosos encargados de tratamento cando sexa preciso para a prestación dos servizos lles temos contratados. 
¿É obrigatorio facilitar os datos que pedimos? A persoa non está obrigada a facilitar os datos, pero a 
comunicación dos mesmos é un requisito previo sen o que non se poderá participar na actividade. 
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 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// 
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