009B - FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO
INFORMACIÓN AVANZADA PROTECCIÓN DE DATOS – CURSOS Y TALLERES
De conformidade có disposto na actual normativa en materia de Protección de Datos, informámoslle
que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO, con
dirección en ESTADIO MULTIUSOS DE SAN LÁZARO, PORTA 14 - 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A
CORUÑA) e correo electrónico secretaria@fegaba.com.
1. DPO: O Delegado de Protección de Datos de FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO é Servicios de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, SL, có que poderá contactar en
secretaria@fegaba.com.
2. FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para proceder á súa inscrición no curso
ou taller no que desexa inscribirse, así como a xestión administrativa derivada do mesmo.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de
tramitar a súa inscrición no curso organizado pola FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO.

USO DE FOTOGRAFÍAS/VÍDEOS: Co fin de promocionar as actividades promovidas e realizadas pola
nosa entidade, gustaríanos que nos autorizara para empregar as súas imaxes nas nosas Redes Sociais así
como na nosa páxina web http://www.fegaba.com/. Por favor, marque a casa que se axuste aos
permisos que quere darnos:
Si, dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías/vídeos a través das redes
sociais/web mencionados.
Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías/vídeos a través das redes
sociais/web mencionados.
PUBLICIDADE: Necesitaremos o seu consentimento para enviarlle información sobre actividades, cursos
e eventos organizados pola Federación. Por favor, marque unha das casas en función de se desexa ou
non recibir a nosa información:
Si dou o meu consentimento para que me envíen información sobre actividades, cursos e eventos.
Non dou o meu consentimento para que me envíen información sobre actividades, cursos e eventos
PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión dos
mesmos e en calquera caso mentres non transcorrese o prazo de prescrición de posibles accións de
responsabilidade derivadas do tratamento.
3. LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado pola súa solicitude de inscrición
no curso e/ou polo consentimento que nos outorga coa firma da presente circular.
Para o envío de información, a lexitimación baséase no seu consentimento. Por iso non poderemos
empregar os seus datos persoais con eses fins, salvo que vostede marque a casa na que nos outorga o
seu consentimento.
4. DESTINATARIOS DE CESIÓNS: FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO non cederá seus datos a
terceiras empresas.
5. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a
limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera
momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
FEDERACIÓN GALEGA DE BALONCESTO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos
seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade na dirección
secretaria@fegaba.com, ou ben en ESTADIO MULTIUSOS DE SAN LÁZARO, PORTA 14 - 15707 SANTIAGO
DE COMPOSTELA (A CORUÑA).
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Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha
reclamación ante a Agencia Española de Protección de datos, a través das seguintes vías:
-

Sede electrónica: www.aepd.es

-

Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid

-

Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

NOME E APELIDOS: ______________________________________________________
DNI: _____________________
DATA: __________________________
SINATURA:
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