Asociación de Esclerose Múltiple do Morrazo
facebook.com/esclerosemultiplemorrazo
instagram.com/esclerosemultiple_morrazo
twitter.com/emmo_morrazo

info@emmo.gal
www.emmo.gal
691 83 50 79

Formulario de adhesión
Gustaríame colaborar como:

Afectado

Familiar

Colaborador

Datos persoais:
Nome:

Apelidos:

DNI:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:
Enderezo postal:
Concello:

Código postal:
Cota anual:
Importe cota anual:

20 €/ano

50 €/ano

100 €/ano

€/ano

Método de pagamento:
Efectivo / Transferencia no nº de conta ES44 2100 4946 2822 0023 8599
Domiciliar en:

E S

Cláusula Legal para Recullida de Datos Mediante Formularios (Criterio REGULAMENTO (UE)
2016/679) e LO 3/2018 de 5 decembro)
Dona María Sanluís Ferradás autoriza expresamente á entidade ASOCIACIÓN ESCLEROSE MÚLTIPLE DO MORRAZO - EMMO con
domicilio en RUA MASANDÍA Nº4, 36958 MOAÑA, Pontevedra, á recollida e tratamento dos datos de carácter persoal de quen
asina. Así mesmo declara que se lle informou convenientemente acerca da táboa que se presenta en relación ao dereito
recollido no art. 13 do RGPD e no art. 11 da LO 3/2018 de 5 decembro.
A nosa actividade de asesoramento está incluída no art. 2 da Lei 10/2010 de 28 de abril, Lei de Prevención de Branqueo e
ﬁnanciamento do terrorismo, e por tanto réxeo o art. 32 de dita lei, en canto á creación de ﬁcheiros e medidas de seguridade de
categorías especiais e o Capitulo III en cuanto á obriga de comunicación de actividades sospeitosas. Respecto a estas
comunicacións comunicámoslle que non lle rexen os dereitos recollidos no Regulamento 2016/679.
Así mesmo, indicámoslle que mediante o seu consentimento expreso, e para as labores de defensa xurídica dos seus intereses,
os seus datos poderán ser cedidos a: avogados contrarios, procuradores, notarios, entidades bancarias, e a poder solicitar
información necesaria a entidades bancarias, e incluso ao propio banco do avogado.

(continúa no reverso)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

ASOCIACIÓN ESCLEROSE MÚLTIPLE DO MORRAZO EMMO

FINALIDADE PREVISTA

Xestión administrativa, comercial e ﬁnanceira dos servizos prestados. Envío de
documentación, citacións e novos servizos por mail, SMS, Whatsapp ou calquera outro
medio de comunicación.
Uso de imaxes: a súa imaxe fotográﬁca podería ser incluida nos medios promocionais,
didácticos ou redes sociais (Facebook, Twitter, Youtube, ou blog).
No caso de no querer que lle enviemos publicidade fáganolo saber ó encher o
formulario. Conforme ao art. 23 da LO 3/2018 de 5 decembro informámoslle que
existen listas de exclusión publicitaria.

D.P.O. (Data Protection
Oﬃcer)

Martin López Escartín– Avogado ICAM 103516

LEXITIMACIÓN

Consentemento expreso do interesado

TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS

Non se fará transferencia internacional de datos salvo a países seguros segundo

DESTINATARIOS DE CESIÓNS
DE DATOS

a) Non se cederán datos salvo que sexa necesario para cumprir coa propia prestación

DEREITOS

a) Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado,

criterio da autoridade de control.

solicitada.
b) Non se cederán datos salvo por mandato legal.
b) Dereito a solicitar a súa rectiﬁcación ou supresión,
c) Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento,
d) Dereito a opoñerse ao tratamento,
e) Dereito á portabilidade dos datos,
f) Dereito ao esquecemento,
g) DereIto á exclusión publicitaria.

REVOGACIÓN DO
CONSENTIMENTO

Sempre se pode revocar o consentimento para usos de datos non previstos nunha lei.

COMO EXERCITAR OS SEUS
DEREITOS

Solicite os nosos formularios para o exercicio de dereitos en:
ASOCIACIÓN ESCLEROSE MÚLTIPLE DO MORRAZO EMMO
RUA MASANDÍA Nº4, 36958 MOAÑA

En relación ao art.21 da LSSI, solicítaselle consentimento para o envío de publicidade,
marque o cadro correspondente:
Desexo recibir comunicacións da ASOCIACIÓN ESCLEROSE MÚLTIPLE DO MORRAZO
EMMO.
Non desexo recibir comunicacións de ASOCIACIÓN ESCLEROSE MÚLTIPLE DO
MORRAZO EMMO. Conforme ao art. 23 da LO 3/2018 informámoslle que existen
sistemas de exclusión publicitaria.

Asinado:

