
 

 

 
 
 

D./Dna  
con DNI  
E-Mail  Tf  

 
DATOS DE SAÚDE. .Antes de que nos des esta información informámoste de que non é obrigatoria aínda 
que sí que e recomendable para que poidamos xestionar adecuadamente o aforo, de que podes retirar o 
teu consentimento en calqueira momento e de que se o fas non se verán afectados os tratamentos de 
datos feitos con anterioridade 

 
 

Marca cun “X o que corresponda:   

¿Usas cadeiras de rodas?: Si Non 
 
 
 
 

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 da inscrición e o aforo do estreo da 

curtametraxe Lilith 
Promoción da actividade para a difusión e sensibilización do público en xeral. 

Lexitimación: Relación contractual de prestación de servizos  e interese lexítimo (para a toma e publicación 
de imaxes e para a xestión da financiación). 
A base de lexitimación para o tratamento dos teus datos de saúde é o teu consentimento 
explícito. 

Terceiras 
partes: 

Comunicaranse ó público en xeral, medios de comunicación e redes sociais. Poderanse 
comunicar tamén a entidades ou organismos financiadores e os nosos encargados de 
tratamento cando sexa preciso para a prestación dos servizos que lles temos contratados. 

Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus 
datos, e á limitación ou oposición ao seu tratamento e a revocar o consentimento prestado. 
Tamén poderá presentar reclamación ante a Agencia Española Protección de Datos. 

Información 
adicional: 

Toda a información facilitada poderá atopala ampliada na información adicional no reverso 
desta inscrición. 

 

ESTREO DA CURTAMETRAXE LILITH 



 

 

  
 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE SOBRE CÓMO TRATAMOS OS TEUS DATOS 

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018 . 
¿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 a inscrición e a xestión do 
aforo do estreo da curtametraxe Lilith e para promocionar e dar a coñecer a actividade, para a difusión e 
sensibilización do público en xeral. 
¿Durante canto tempo conservaremos os datos?: Os datos persoais proporcionados se conservarán 
durante o tempo que dure o programa,. Poderán conservarse durante un período de tempo superior se na 
realización da 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. 
Está lexitimada para a comunicación dos datos a entidades e organismos financiadores porque ten un 
interese lexítimo en obter a financiación necesaria para poder continuar desenvolvendo a súa actividade. 
No caso da toma e publicación de imaxes, pode tratar os teus datos porque ten un interese lexítimo en 
promocionar e dar a coñecer o evento, para a difusión e sensibilización do público en xeral. 
No caso do tratamento dos datos de saúde está lexitimada porque ten o teu consentimento explícito. 
¿A que terceiras partes se comunicarán os datos? Comunicaranse ó publico en xeral, medios de 
comunicación e redes sociais. Tamén se poderán comunicar a entidades ou organismos financiadores e os 
nosos encargados de tratamento cando sexa preciso para a prestación dos servizos que lles temos 
contratados. 
Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos. 
¿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 acudir ao evento. 
A persoa non está obrigada a facilitar os seus datos de saúde. 
¿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 unha terceira parte. 

- Rectificación: tes dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos 
persoais incompletos 

- Cancelación: 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. 
- Dereito a revocar o consentimento: con respecto ós datos de saúde, tes dereito a retirar o teu 

consentimento en calquera momento, pero continuarán sendo válidos os tratamentos que se fixeran antes 
¿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// 

mailto:fademga@fademga.org
https://sedeagpd.gob.es/
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