ALUMNOS
Responsable: Identidade: GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA CIF: G15067473 Dir. Postal: RUA DO HOME SANTO 62,
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) Teléfono: 625600692 Correo electrónico: gbrincadeira@gmail.com
De acordo ao establecido na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle
de que os datos persoais que nos facilite serán tratados por GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA, coa finalidade de levar
unha correcta organización, xestión, tramitación, seguimento e control dos cursos para impartir, así como a xestión
dos alumnos.
Informámoslle que os datos contidos neste documento, así como os obtidos ao longo da acción formativa, serán
cedidos a GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA coa finalidade de obter os títulos acreditativos, a outras entidades ou
Organismos Públicos cos que exista unha obrigación legal, así como a aquelas empresas ou entidades coas que a
Organización ten asinados convenios de colaboración co fin de poder levar a cabo a realización de prácticas
profesionais.
Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais e
atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron
solicitados.
GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se
tomarán decisións automatizadas en base a perfís.
Así mesmo, solicitamos a súa autorización para:
AUTORIZO

NON
AUTORIZO

A captación e utilización das fotografías e/ou vídeos que poidan realizarse durante as
actividades organizadas tanto no propio centro como no exterior, para a súa
publicación nas revistas nas que GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA contrata publicidade,
así como a publicación na páxina web e nas distintas redes sociais nas que se atope
dada de alta co fin de mostrar as actividades realizadas pola mesma
Que os seus datos sexan tratados coa finalidade de levar a cabo labores de información,
envío de comunicacións comerciais, publicitarias e promocionais e tamén para o envío
de felicitacións e/ou recordatorios, ben por WhatsApp, correo ordinario, correo
electrónico, ou outros medios de comunicación electrónica equivalentes.
A inclusión en grupos de
información

WhatsApp coa finalidade de levar a cabo labores de

Utilización do WhatsApp para comunicacións de/coa organización
Así mesmo, vostede ten dereito a opoñerse e/ou retirar o/os consentimento/ s ao tratamento dos datos indicado/ s
anteriormente, no seu caso, e en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no
consentimento previo á súa retirada, mediante notificación ao responsable do tratamento na/ s dirección/é
anteriormente indicada/s.
Vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento,
portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto
do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, achegando copia do seu
DNI ou documento equivalente. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode
presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo esta a
Axencia Española de Protección de Datos, e cuxos datos de contacto están accesibles en
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
Lido e conforme,
En _________________, a _____ de _______________________ de 20______
Alumno/a:
Representante, no seu caso (pai/nai/titor legal):
DNI:
Firma:

