AUTORIZACIÓN DE DATOS
Mediante a sinatura deste documento, autoriza expresamente o tratamento dos seus datos persoais ao longo da súa relación
con Altair Galiza e coa finalidade de incorporarse ao curso imapartido pola ETL Altair Galiza, pertencente a Altair Galiza.
Información básica de Protección de Datos
Responsábel

Altair Galiza

Finalidade

Tramitar a incorporación, xestión, desenvolvemento e seguimento do curso.

Legitimación

Consentimento da persoa interesada ou representante legal da mesma

Organismo ou
entidades
destinatarias

Xunta de Galicia, Consellaría de Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado,
outros organismos participantes directa ou indirectamente no curso e entidades de prácticas.

Dereitos

Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional
e no reverso desta folla ou na páxina web: https://altairgaliza.wordpress.com/proteccion-de-datos/

Información
adicional

Pode consultar a información adicional e detallada no reverso da presente folla ou na páxina web
https://altairgaliza.wordpress.com/proteccion-de-datos/

Por outra parte, solicitamos o seu consentimento para realizar o seguinte tratamento:
DEREITO DE IMAXE: A imaxe e a voz da persoa asinante do formulario relacionada coas atividades desenvoltas por Altair
Galiza pódese captar, tratar e divulgar, individualmente ou en grupo, nas distintas publicacións editadas por Altair Galiza,
memorias, páxina web así como perfís dixitais e redes sociais. O prazo da cesión dos dereitos de imaxe e voz será por tempo
indefinido, de forma gratuita e no ámbito do territorio do Estado Español. Altair Galiza coidará que a captación e utilización
das imaxes e a voz non atente contra a dignidade nin o dereito ao honor das persoas nos termos establecidos na lexislación
vixente de conformidado co artigo 2 da Lei Orgánica 1/1982 de 5 de maio, sobre Protección Civil do Dereito ao Honor, á
Intimidade Persoal e Familiar e á Propia Imaxe.
Autorizo: □ SI □ NON
Nome e apelidos:_____________________________________________________Documento identificativo:_____________
Data:_____________
Asinado:
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Quen é o responsábel do tratamento do seus datos?
Identidade: Altair Galiza. CIF: G27439124
Enderezo postal: Rúa do Home Santo, 29B, 15703-Santiago de Compostela-Galiza
Enderezo eletrónico: altair.galiza@gmail.com
Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
En Altair Galiza tratamos os datos que nos facilitan as persoas interesadas coa finalidade de tramitar a incorporación, xestión,
desenvolvemento e seguimento dos cursos que imparte a ETL Altair Galiza, pertencente a Altair Galiza.
Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos persoais conservaranse mentres continúe mantendo a súa relación con Altair Galiza e continúe aberto o expediente
do curso. Tamén durante os prazos de prescripción legais aplicábeis e durante o tempo necesario para a xustificación de
subvencións dacordo á Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e o seu Regulamento de desenvolvemento
Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos é o outorgamento de consentimento expreso mediante a súa sinatura,
reflexando unha manifestación de vontade libre, específica, informada e inequívoca do interesado.
A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
O seus datos serán comunicados aos organismos encargados de emisión da titulación oficial: Xunta de Galicia, Consellaría de
Política Social, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Tamén poderán ser comunicados a outros
organismos participantes directa ou indirectamente no curso e entidades de prácticas.
Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos
inexactos ou, no seu caso, á súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que
foron recollidos.
En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo
caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
Para o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e portabilidade deberá dirixirse adxuntando
copia do seu documento de identidade ao responsábel do ficheiro, Altair Galiza, no seguinte enderezo: ou ben a través do
correo eletrónico: altair.galiza@gmail.comInformación adicional: Pode consultar a información adicional e detallada na
páxina web de Altair Galiza: https://altairgaliza.wordpress.com/proteccion-de-datos/
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