SOLICITUDE PARTICIPACIÓN 04/12/2020
CIRCULO DE CONVERSA
VI PLAN ESTRATEXICO PLENA INCLUSION
D./Dna
Data de nacemento
Enderezo
Localidade

con DNI
Teléfono

como SOLICITANTE
E-mail
Código Postal
Provincia

MARCA CUN X O TEU PERFIL
Persoa con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

Familiar

Profesional

Persoa de Xunta Directiva

Persoa Voluntaria

Ningún anterior

SOLICITO PARTICIPAR NO CIRCULO DO DIA 04/12/2020. MARCA CUN X O TEU BLOQUE PREFERIDO
Bloque 3. MODELO SOCIAL E O SEU SISTEMA DE APOIOS. ¿Conseguiremos transformar os centros de
Apoios masificados? ¿Xeraremos un servizo de novo cuño, centrado na comunidade de proximidade, baseado
na personalización, no entorno e a autodirección?
Bloque 4. O NOSO PAPEL NO MUNDO. ¿Debemos abrirnos a construír e crecer con outras organizacións e
Colectivos? ¿É o momento de tomar partido por situacións ou realidades que non están directamente
relacionadas coa discapacidade?¿Debemos ser máis visibles e que nos vexa nos debates públicos?
Enlace onde atopar mais información sobre os bloque s a tratar https://vivircon.plenainclusion.org/wpcontent/uploads/2020/10/3.-vivircon.-Temas-y-preguntas-para-los-c%C3%ADrculos-deconversaci%C3%B3n.pdf

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018 declara haber sido
informado de que FADEMGA Plena Inclusión de Galicia, como responsable do tratamento, tratará os
seus datos para xestionar da participación no VI Plan Estratéxico do movemento asociativo Plena
inclusión. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal
y como se explica na información adicional que pode consultar no reverso
DATOS DE SAÚDE
É imprescindible que coñezamos se tes discapacidade coa finalidade facer unha análise da porcentaxe
de participación por grupos de interese no VI Plan Estratéxico de Plena inclusión. Estamos lexitimados
para o tratamento destes datos porque o facemos para a xestión dun servizo de tipo social, de
conformidade co art. 9.2 h) do RGPD
IMAXE E SONIDO
Antes de que nos deas a túa autorización informámosche de que podes retirar o teu consentimento en
calquera momento dirixíndote o noso enderezo. Tamén te informamos de que si retiras o teu
consentimento, seguirán sendo válidos os tratamentos que se fixeron antes.
Durante o desenvolvemento da actividade tomaranse imaxes (fotografías e vídeos) que serán
publicadas en medios dixitais e impresos da Federación, coa finalidade de darlle difusión, como poden
ser a páxina web, redes sociais, Info XXI, prensa e outros medios de comunicación. En ocasións
incluímos as imaxes en informes e memorias internas e/ou externas, así como en memorias
xustificativas para as nosas entidades financiadoras, coa finalidade de dar fe da realización das
actividades subvencionadas. Ademais poderase realizar o visionado destas imaxes con finalidade
didáctica en actividades formativas organizadas pola federación.
SI autorizo a toma e publicación da miña imaxe nos termos expostos
NON autorizo a toma e a publicación da miña imaxe nos termos expostos
Data
Sinatura da Persoa Solicitante
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SOLICITUDE PARTICIPACIÓN 04/12/2020
CIRCULO DE CONVERSA
VI PLAN ESTRATEXICO PLENA INCLUSION
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 participación no VI Plan
Estratéxico do movemento asociativo Plena inclusión. No caso de que nos deas a túa autorización utilizarémolos
tamén para promocionar e dar difusión á actividade, para a xustificación ante entidades financiadoras e con fines
didácticos en actividades formativas organizadas pola federación.
¿Durante canto tempo conservaremos os datos?: Os datos persoais proporcionados se conservarán durante
o tempo necesario para xestionar a actividade,. 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. Os datos ós que fan
referencia as autorizacións conservaranse ata que se solicite a súa supresión pola persoa interesada.
¿Porqué está FADEMGA Plena inclusión lexitimada para o tratamento dos teus datos?: Porque existe unha
relación contractual de prestación de servizos,porque temos o teu consentimento (no caso da autorización) e
porque temos un interese lexítimo en deixar constancia dos acordos adoptados nos círculos (no caso da
gravación).Estamos lexitimados para tratar os datos de saúde porque o facemos para xestionar un servizo de tipo
social, de conformidade co art. 9.2 do Regulamento Xeral de Protección de Datos.
¿Tes a obriga de facilitarnos os teus datos? 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. A autorización non é
obrigatoria.
¿A que terceiras partes se comunicarán os datos? Procederemos á comunicación dos teus datos unicamente
ó resto de participantes(as sesións gravaranse para que todas aquelas persoas que non poidan asistir a sesións
as poidan visualizar posteriormente), a encargados de tratamento e a terceiras partes implicadas na realización da
actividade, coa finalidade de posibilitar o desenvolvemento da mesma, por exemplo ás entidades e organismos
financiadores. Comunicaranse tamén ós nosos encargados de tratamento cando sexa preciso para a prestación
dos servizos lles temos contratados. Se nos consintes a toma de imaxes e de voz, estes datos poderán ser
comunicados nos termos expostos na autorización.
Transferencia de datos a terceiros países: Con ocasión da utilización da ferramenta Zoom, poderase producir
a transferencia dos seus datos ós Estados Unidos ou a calquera outro país no que os subprocesadores de Zoom
teñan operacións. Conforme ó seu Addendum de Protección de Datos a nivel Global de Zoom, tódalas transmisións
de datos teus datos fora da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo levaranse a cabo 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.
¿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.
- Revocar o consentimento prestado: con respecto a autorización, tes dereito a retirar o consentimento en calquera
momento, se o fas non se verán afectados os tratamentos de datos feitos con anterioridade.
¿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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