Información en cumprimento da normativa de protección de datos persoais.Os seus datos persoais serán usados para a nosa relación e poder prestarlle os nosos servizos. Devanditos
datos son necesarios para poder relacionarnos con vostede, o que nos permite o uso da súa información
persoal dentro da legalidade. Así mesmo, tamén poden ser usados para outras actividades, como enviarlle
publicidade ou promocionar as nosas actividades.
Só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información
que lle pedimos. Así mesmo, poderán ter coñecemento da súa información aquelas entidades que
necesiten ter acceso á mesma para que podamos prestarlle os nosos servizos. Igualmente, terán
coñecemento da súa información aquelas entidades públicas ou privadas ás cales esteamos obrigados a
facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento dalgunha lei.
Conservaremos os seus datos durante a nosa relación e mentres nos obriguen as leis. Unha vez finalizados
os prazos legais aplicables, procederemos a eliminalos de forma segura.
En calquera momento pode dirixirse a nós para saber que información temos sobre vostede, rectificala se
fose incorrecta e eliminala unha vez finalizada a nosa relación, no caso de que iso sexa legalmente posible.
Tamén ten dereito a solicitar o traspaso da súa información a outra entidade ( portabilidade). Para solicitar
algún destes dereitos, deberá realizar unha solicitude escrita á nosa dirección, xunto cunha fotocopia do
seu DNI, para poder identificalo:
COLEXIO PROFESIONAL DA EDUCACIÓN FÍSICA E DO DEPORTE DE GALICIA
LOPE GÓMEZ DE MARZOA S/N, EDIFICIO FEUGA, DESPACHO 20, CP 15705, SANTIAGO DE
COMPOSTELA (Coruña (A))
No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular
unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Permisos específicos (marque a casa correspondente en caso afirmativo):






Consinto o uso dos datos sobre a miña saúde para poder recibir os servizos solicitados.

Consinto que se utilice o meu número de teléfono para que COLEXIO PROFESIONAL DA
EDUCACIÓN FÍSICA E DO DEPORTE DE GALICIA poida comunicarse comigo a través da
plataforma de mensaxería multiplataforma WhatsApp, mellorando así a rapidez e eficacia das
distintas xestións e comunicacións.







 Consinto a publicación da miña imaxe na internet e outros medios similares para difundir

Consinto que se utilice a miña imaxe para a súa publicación a través das redes sociais co
fin de dar a coñecer a entidade e difundir a súa actividade.
as actividades da súa entidade







Consinto o uso dos meus datos persoais para recibir publicidade da súa entidade



Consinto a cesión dos meus datos persoais a:



Consinto o envío dos meus datos a:

 No caso de persoas menores de 14 anos ou incapaces, deberá outorgar o seu permiso o pai, nai ou
titor do menor ou incapaz.
EXISTE UNHA VERSIÓN AMPLIADA DESTA INFORMACIÓN Á súa DISPOSICIÓN TANTO NAS
nosas OFICINAS COMO NA nosa PÁXINA WEB.

Firma do interesado (no seu caso, pai, nai ou titor):

Nome e apelidos: ...............................................................
DNI: ...........................................

