TRATAMENTO DE DATOS DE SOCIOS

Responsable: A.G.C.X.D. LAR DE UNTA

NIF:

G-15758733

Dirección:

RUA DA PESCADERÍA 3 15300 Betanzos (A Coruña).

e-mail:

lardeunta@lardeunta.org

En nome da asociacion tratamos a información que nos facilita co fin de realizar os fins da
Asociación e realizar as actividades da mesma. Os datos proporcionados conservaránse mentras se
manteña a relación como socio ou perante os anos necesarios para cumprir as obrigas legais.
Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.
Calquera socio ten dereito a obter a confirmación sobre si A.G.C.X.D. Lar de Unta estamos a
tratar os seus datos persoais, polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os
datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios.

CONSENTEMENTO EXPRESO SOCIOS
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999 de decembro, de Protección de Datos
de Carácter Persoal, quen asina queda informado de que os seus datos persoais, de obrigada
comunicación para a formalización da súa alta como socio están incorporados nun ficheiro propiedade
da A.G.C.X.D. Lar de Unta, e autoriza a esta ao seu tratamento na prestación dos servizos propios da
súa relación de socio/a da A.G.C.X.D. Lar de Unta. Así mesmo informase do seu dereito de acceso,
oposición, retificación e cancelación, respecto dos seus datos persoais de acordo ao previsto na Lei,
podendo exercelos por escrito, achegando copia do seu Documento de Identidadem e dirixindo o
escrito a "Responsábel de seguridade" de A.G.C.X.D. Lar de Unta, Rúa Pescadería 3 – 15300 Betanzos.
AUTORIZACION EXPRESA IMAXE DO SOCIO
Autorizo a A.G.C.X.D. Lar de Unta para a toma, reproducción e publicación de fotografías,
vídeos e outros soportes de imaxe para o seu uso nos canais de comunicación e difusión da Asociación
co único fin de uso promocional das actividades da Asociación por parte de A.G.C.X.D. Lar de Unta.
SI [ ]

NON [ ]

BETANZOS, A _____ de ____________ de __________
Asinado:

Nome e apelidos:
NIF:

