ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA
COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS

Nº socio

Francisco Dans del Valle con D.N.I. número 32.413.295-Q como director e delegado de protección de datos de:
Responsable dos datos:
Nome da empresa: Asociación Forestal de Galicia
C.I.F.: G15112121
Domicilio fiscal: Rúa do Vilar, nº 33, 1º
Código Postal e localidade: 15705 Santiago de Compostela
Provincia e país: A Coruña - España
Enderezo a onde dirixirse para exercitar os seus dereitos:
Nome: Asociación Forestal de Galicia
C.I.F.: G15112121
Domicilio: Rúa do Vilar, nº 33, 1º
Código Postal e localidade: 15705 Santiago de Compostela
Provincia e país: A Coruña - España
Teléfonos: 981 564 011 e 618 752 214
Enderezo electrónico: afg@asociacionforestal.org
Páxina web: www.asociacionforestal.gal
Cal será a finalidade dos datos proporcionados por vostede:
Dou o meu consentimento para que os meus datos sexan tratados para poder ofrecerme produtos ou servizos que a súa empresa
venda ou distribúa, así como para a realización de todos os documentos necesarios para a xestión ou o cobro dos mesmos.
Estou conforme con que se me envíe documentación ou información, ben por correo ordinario, SMS, a través de correo electrónico,
ou mediante chamada telefónica. Podendo en calquera momento revogar este consentimento facéndoo constar no enderezo
proporcionado polo responsable.
En ………………………………….……………………...……., a …………………... de ……..………………………….…………. de ………….
Sinatura do/da presidente/a da comunidade:

Nome completo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Presidente/a da C.M.V.M.C. de ……………………………………………………………………………………….………………………………..
O responsable dos datos manifesta o seu compromiso de cumprir coa lexislación vixente en cada momento en materia de protección de
datos, concretamente coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal; o Real Decreto
1720/2007, do 21 de decembro, que aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999; o Regulamento (UE)
2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e demais lexislación aplicable. Os datos persoais facilitados
serán incluídos nos ficheiros, manuais ou automatizados baixo titularidade do responsable.
O usuario ou cliente será o único responsable da veracidade de todos os datos proporcionados ao responsable dos ficheiros.
Os seus dereitos:
 Dereito a poder acceder aos seus datos, denominado como dereito de acceso.
 A poder rectificar ou corrixir os seus datos.
 A opoñerse a que a nosa empresa trate os seus datos, salvo para aqueles casos nos que exista unha obriga por parte das
administracións públicas ou forzas de seguridade do Estado de mantelos, dereito de oposición.
 A cancelar en todo momento a súa aceptación, ou parte da mesma.
 Ao esquecemento dos mesmos, no caso de imaxes.
 Á portabilidade de todos os datos que a nosa asociación posúa de vostede.
 Os interesados teñen dereito a reclamar ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).
A quen lle comunicaremos os seus datos:
Os seus datos serán comunicados ás administracións públicas, organismos da Seguridade Social, aseguradoras, bancos, xestoría
administrativa, empresas de transporte, corpos e forzas de seguridade do Estado, a Selga, Compañía Galega de Silvicultores S.L. ou a
todos aqueles nos que teñamos a obriga de transmitir a antedita información ou sexa necesaria a comunicación para ofrecerlle os
servizos ou produtos adquiridos por vostede.
Así mesmo comunicámoslle que os seus datos poderán ser cedidos ás empresas que colaboren na realización de servizos auxiliares
necesarios para poder prestarlle axeitadamente os servizos contratados ou produtos adquiridos.
Os seus datos nunca serán vendidos.
Transferencias internacionais:
Non serán comunicados os seus datos a terceiros países incluso dentro da Unión Europea.
Ata cando se conservarán os seus datos:
Almacenaremos ou manteremos os seus datos para poder cumprir cos requisitos que as administracións nos esixen nos prazos legais
de prescrición e no caso de que non exista relación contractual, nin comercial, coa nosa asociación polo período de tres anos
procederemos á supresión dos mesmos.
Elaboración de perfís:
Non se usarán os seus datos para a elaboración de perfís ou toma de decisións completamente automatizadas.
Seguridade nos seus datos:
Os seus datos serán almacenados dentro da Unión Europea e seguindo a normativa vixente en canto á súa categoría segundo o
Regulamento Europeo de Protección de Datos, mantendo en todo momento a máis estrita confidencialidade.

