
 

  

 
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN NA BOLSA  

DE PERSOAS AUDITORAS INTERNAS DE CALIDADE FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA 
 
D/Dna. ______________________________________________________ en calidade de Presidente/a da 
Entidade  ___________________________comprométese a facilitar a participación do ou da profesional D./Dna  
_______________________________________________________ na Bolsa de persoas auditoras internas de 
calidade de FADEMGA Plena inclusión Galicia, permitindo (no caso do ou da profesional) a liberación do tempo de 
traballo para dedicación a tarefas da Bolsa de persoas auditoras internas de calidade da federación e flexibilidade 
horaria para a participación nas auditorías e de adianto dos gastos ocasionados co motivo da realización das 
auditorías internas de calidade en entidades alleas. 

 A persoa auditora interna de calidade de FADEMGA Plena inclusión Galicia comprométese a: 

− Ter rigor na realización da auditoría interna 

− Colaboración durante o proceso entre persoa auditora e responsable de calidade 

− Aportar a documentación dos procesos a auditar con 15 días de antelación 

− Compromiso de confidencialidade (sinatura compromiso protección de datos) 

− Flexibilidade na planificación de datas e horarios das auditorías 

− Entrega do informe de auditoría interna no prazo de 15 días como máximo 

FADEMGA Plena inclusión Galicia comprométese a: 
- Coordinar os cruces de auditorías internas de calidade entre as diferentes persoas auditoras internas da Bolsa 
- Participar como persoa auditora interna de calidade baixo as mesmas condicións que as demais participantes da 
Bolsa de persoas auditoras internas de calidade de FADEMGA Plena inclusión Galicia 
- Recoñecer a labor do ou da profesional na execución das auditorías así como a xenerosidade nas aportacións de 
mellora a realizar nas mesmas 
- Recoñecer a labor da entidade e a solidariedade e xenerosidade ao compartir o coñecemento e procedementos 
da organización con outras entidades. 

Todas as partes adoptan os citados compromisos por un período de 1 ano. Renovable automaticamente 
anualmente salvo notificación de baixa e/ou modificacións en equipos directivos.  

No caso de que a persoa auditora interna de calidade non asumira os seus compromisos,  procederase a súa baixa, 
a cal comunicarase por escrito a persoa interesada e a entidade.  

E para que conste aos efectos oportunos asinamos o presente compromiso en Santiago de Compostela, ____ de 
____________de 2021. 
 
 

Asdo.:  
Presidente/a/Xerente  
da entidade 

Asdo:  
A persoa auditora pertencente a 
Bolsa de auditores/as de 
FADEMGA Plena inclusión Galicia 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo:  
Presidente de  
FADEMGA Plena inclusión Galicia 
 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. FADEMGA Plena inclusión de Galicia, 
como responsable do tratamento, tratará os seus datos para xestionar a súa inscrición e posterior participación na bolsa de 
auditores internos de calidade. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal 
e como se explica na información adicional que está a súa disposición nas nosas instalacións ou enviando un correo 

electrónico a fademga@fademga.org. 


