
SOLICITUDE  DE  ALTA  NA  ASOCIACIÓN  DE  TRABALLADORAS  E
TRABALLADORES  TEMPORAIS  E  INDEFINIDOS  DO  CONSORCIO  GALEGO  DE
SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR,ASOCIATEM. Nº REXISTRO 2017/021936-1ª

DATOS PERSONAIS:

• NOME E APELIDOS:

• DNI:

• TELÉFONO:

• EMAIL:

• ENDEREZO POSTAL:                                                       PISO:                  LETRA:

• CP:

• PROVINCIA:

DATOS PROFESIONAIS:

• POSTO DE TRABALLO NO CONSORCIO:

• CENTRO DE TRABALLO:

• SITUACIÓN CONTRACTUAL (INDEFINIDO OU INTERINO):

• ANTIGÜIDADE NO POSTO:

CONSENTIMENTO EXPRESO:

En aras a dar cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos
persoais e a la libre circulación dos mesmos, e seguindo as Recomendacións e Instrucións emitidas pola
Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), 
SE INFORMA QUE:

-Os datos de carácter persoal solicitados e facilitados por vostede, son incorporados a un ficheiro de
titularidade privada do cal é responsable e único destinatario  ASOCIATEM. Unicamente serán  solicitados
aqueles datos estritamente necesarios para prestar adecuadamente os servizos da Asociación.

-Tódolos  datos recollidos contan co compromiso de confidencialidade, cas medidas de seguridade
establecidas legalmente, e baixo ningún concepto son cedidos o tratados por terceiras persoas, físicas o
xurídicas,  sen  o  previo  consentimento  da  persoa  asociada,  salvo  en  aqueles  casos  nos  que  fose
imprescindible para a correcta prestación do servizo.

-Unha vez finalizada a relación entre a ASOCIATEM e a persoa asociada, os datos serán arquivados
e conservados,  durante  un período de tempo mínimo de 5 anos tralo cal  seguirá  arquivados o no seu
defecto, serán devoltos integramente á persoas asociada.

-Os  datos  que  aquí  son  facilitados  serán  incluídos  no  Tratamento  denominado  Asociadas  e
asociados de ASOCIATEM coa finalidade de xestión do servizo, contacto, emisión de facturas si é o caso, e
tódalas xestiones relacionadas as persoas asociadas polo que manifesto o meu consentimento. Tamén se me
ten informado da posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición,
indicándoo por  escrito  a  ASOCIATEM con domicilio  na Rúa de Lisboa  7F 4ºA,  15  707 Santiago de
Compostela, A Coruña.

-Tamén se informa que existe a posibilidade de realizar comunicacións a través de sistemas de
correo electrónico e de mensaxería instantánea como Whatsapp ou Telegram, coa finalidade de axilizar a
xestión dos servizos propostos por ASOCIATEM, para o cal manifesto o meu consentimento expreso.

En ____________, a____de_______________de 20__

FIRMA: _______________________________


