CONSENTIMENTO EXPRESO MAIORES DE IDADE
Para dar cumprimento ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación
destes datos, e seguindo as recomendacións e instrucións da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), e dado
que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, do 5 de maio, do
dereito a honra, intimidade persoal e familiar e imaxe propia e o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas en materia de tratamento de datos persoais
e á libre circulación destes datos.

ACTIVIDADE:

ADESTRAMENTO INTERNACIONAL LUGO - 26/03/2022

Esta Federación Galega de Judo e DA INFORMA e solicita o consentimento expreso, de conformidade coa
legalidade, para o tratamento dos datos que previamente nos facilitou para participar nesta actividade e poder utilizar
as imaxes nas que aparece individualmente ou en grupo.

D./Da.:

DNI nº:

Declaro responsablemente que coñezo o protocolo de participación do COVID e o risco de contaxio que existe sempre
(eximíndolle á Federación desta responsabilidade) e autorizo á Federación Galega de Judo e DA a utilizar os meus
datos persoais facilitados para participar nesta actividade e a miña imaxes a publicar nos medios e medios de
comunicación (páxinas web, revistas, vídeos, medios, reportaxes, carteis, etc.) que esta Federación considere oportunas
para o cumprimento dos seus fins.
E para que así conste aos efectos oportunos asino este consentimento.
En

a

de

de 20

Asinado:
1) Conforme ao RGPD 2016/679 e a L.O. 3/2018 de Protección de Datos Persoais, se informa dos datos de carácter persoal que nos
proporcionan forman parte dos ficheiros de datos de carácter persoal, titularidade da FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO E DEPORTES
ASOCIADOS, coa finalidade de manter as nosas relacións contractuais , comerciais e profesionais que nos unen a vostede así como para o
envío de comunicacións postais, telemáticas ou por outros medios, con ocasión de eventos puntuais ou en certos períodos do ano que
poden ser de interese do afectado.
2) Todos os datos recoñecidos contan co compromiso de confidencialidade, coas medidas de seguridade establecidas legalmente, baixo
ningún concepto son cedidos ou tratados por terceiras persoas, físicas ou xurídicas, sen o consentimento previo do interesado, titor ou
representante legal. Salvo en aqueles casos nos que fose imprescindible para a correcta prestación do servizo.
3) Vostede pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao
tratamento dos seus datos de carácter persoal así como o consentimento prestado para o tratamento das mesmas ou imaxes, dirixíndose a:
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com datos@fgjudo.com
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