En cumprimento do deber legal de información establecida no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, facilítaselles a
seguinte información básica relativa aos datos persoais facilitados.
Responsable
Finalidade
Lexitimación
Destinataria
Dereitos
Información
adicional

ASOCIACIÓN PENSA LUGO
Xestión administrativa dos datos das persoas asociadas.
Artigo 6.1. a) RGPD. A persoa interesada dá o consentimento para o consentimento para o
tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos.
Cesión de datos a xestoría, entidade bancaria, provedor de aloxamento de páxina web e nos
supostos previstos por Lei.
Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na
información adicional (ou consultado en pensalugo@riseup.net)
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos no reverso desta
folla.

ANEXO I

FORMULARIO ALTA DE PERSOA SOCIA SUBSCRITORA
Quen é o Responsable do Tratamento dos seus datos?
Identidade: PENSA LUGO
CIF: G27507714
Dirección postal: Ronda das Fontiñas, Nº 172, 7º A, 27002, Lugo, España.
Correo electrónico: pensalugo@riseup.net
Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
PENSA LUGO, trata a información que nos facilitan os asociados con finalidade administrativa
Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos persoais proporcionados conservaranse por PENSA LUGO mentres se manteña a condición de socio
polo interesado ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.
Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
Artigo 6.1. a) RGPD. O interesado dá o consentimento para o consentimento para o tratamento dos seus datos
persoais para un ou varios fins específicos.
A que destinatarios comunicaranse os seus datos?
Os datos solicitados serán cedidos a: outros socios previa autorización expresa do interesado, empresa de
aloxamento de páxina web (encargada de tratamento), entidades bancarias, xestoría (encargada de tratamento) e
nos supostos previstos por lei.
Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
• Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se PENSA LUGO, estas tratando datos persoais que lle
conciernen ou non
• As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos
datos inexactos, ou no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non son
necesarios para os fins que foron recollidos.
• En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus
datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa das reclamacións.
• En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas
poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. PENSA LUGO, deixará de tratar os datos, salvo por motivos
lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

• Calquera persoa ten dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que facilitase a PENSA LUGO, nun
formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitilos a outra persoas responsable de tratamento,
sen que o impida PENSA LUGO.
• PENSA LUGO, informa á persoa interesada, de que pode exercer materialmente estes dereitos, se se pon en
contacto connosco para formular a súa solicitude na seguinte dirección de correo electrónico:
pensalugo@riseup.net
• A persoa interesada que outorgou a PENSA LUGO o consentimento para algunha finalidade específica, ten
dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no
consentimento previo á súa retirada.
• Calquera persoa interesada, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de
Protección de Datos competente, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos.
Pódese poñer en contacto coa Axencia Española de Protección de Datos na seguinte dirección electrónica:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

