CONSENTIMENTO EXPRESO MAIORES DE IDADE
ACTIVIDADE:

XOGAJUDO 2022 - "Xogos Galegos Deportivos" en idade escolar

Esta Federación Galega de Judo e D. A. INFORMA e pide o consentimento expreso, conforme á lei, para o tratamento dos
datos que nos proporcionou previamente para participar nesta actividade e para poder a usar as imaxes nas cales apareza
individualmente ou en grupo.

D./Da.:

DNI nº:

Autorizo á Federación Galega de Judo e D. A. ao uso dos meus datos persoais facilitados para participar nesta actividade e das
miñas imaxes para poder ser publicadas nos medios e soportes de comunicación (páxinas web, revistas, vídeos, medios de
comunicación, memorias, carteis, etc.) que esta Federación considere oportuno para o cumprimento dos seus fins.
E para que así conste aos efectos oportunos asino este consentimento.
En

a

de 2022

de

Asdo.

De conformidade co establecido na L.O. 1/1982 de 5 de maio, de Protección Civil do Dereito ao Honor, á Intimidade Persoal e Familiar e á Propia Imaxe, e na L.O. 1/96, de 15 de xaneiro, da
Protección Xurídica ao Menor, AUTORIZO á Federación Galega de Judo e D.A., a incluír as imaxes do noso fillo/a ou tutelado/a en os medios e soportes de comunicación (páxinas web, revistas,
vinilos, medios de comunicación, memorias, carteis, etc.) que esta Federación considere oportuno, co fin de difundir as actividades que a Federación ofrece. A Federación Galega de Judo e D. A.,
non poderá utilizar estas imaxes para finalidades distintas e informa que coa firma do presente documento outórgase o consentimento explícito para o tratamento dos datos mencionados
anteriormente do seu fillo/a e/ou tutelado/a.
Conforme ao RGPD 2016/679 e a L.O. 3/2018 de Protección de Datos Persoais, infórmase que os seus datos persoais van ser incorporados a tratamentos automatizados cuxa finalidade é o
tratamento para a xestión concreta por parte da FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E DEPORTES ASOCIADOS. En nome da Federación tratamos a información que nos facilita co fin de enviarlle
información relacionada coas nosas actividades por calquera medio (postal, email ou teléfono) e convidarlle a eventos organizados pola Federación. Os datos proporcionados conservaranse
mentres non solicite o cese da actividade. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Si desexan exercer o dereito de acceso, rectificación, supresión
e oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a de non ser obxecto de decisións individualizadas automatizadas, dirixan un escrito á:
FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E D.A. - www.fgjudo.com

datos@fgjudo.com
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