SOLICITUDE DE AFILIACIÓN
A persoa abaixo asinante solicita a afiliación ao SINDICATO DE EMPREGADOS PÚBLICOS DE GALICIA (SEPGA)
Nome
NIF

dd/mm/aaaa

Data de nacemento

12345678A

Enderezo
C.P.

Localidade

Teléfono
●

Corpo Superior

Provincia

Teléfono móbil

Correo electrónico

Corpo Facultativo Superior

Escala
Situación administrativa
Posto actual
Consellería
Localidade

En

Provincia

a

de

de

de

Sinatura:

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Solicito que sexa domiciliado o pagamento dos recibos que sexan emitidos polo Sindicato de Empregados Públicos de
Galicia (SEPGA) de acordo cos seguintes datos:
Entidade
Sucursal

Localidade

IBAN ES

Sinatura:
Ordenante
Enderezo
O interesado autoriza a Sindicato de Empregados Públicos de Galicia (SEPGA) o uso dos datos contidos neste formulario para a prestación de servizos, propios da súa
relación de afiliado/a, no ámbito sindical e laboral, e infórmaselle que de conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e
garantía dos dereitos dixitais. devanditos datos serán incorporados a un ficheiro propiedade de SEPGA e non poderán ser usados para outr o fin diferente para o que
foron emitidos, nin tampouco ser cedidos a terceiros sen o previo consentimento escrito do interesado Así mesmo, o interesado poderá exercer os seus dereitos de
oposición, acceso, rectificación e cancelación mediante carta dirixida a Sindicato de Empregados Públicos de Galicia (SEPGA) Rúa Echegaray, núm.10, 2º esquerda.
36002 Pontevedra.

PROGRAMA DE CUMPRIMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS E SEGURIDADE
SINDICATO DE EMPREGADOS PÚBLICOS DE GALICIA (SEPGA)

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?
IDENTIDADE: Sindicato de Empregados Públicos de Galicia (SEPGA)
DNI/ CIF: G94184603
DIRECCIÓN POSTAL: Rúa Echegaray, núm.10, 2º esquerda. 36002 Pontevedra.
Paxina Web www.sepga.es
CORREO ELECTRONICO proteccion-datos@sepga.es
CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?
 Para representarlle e defender os seus intereses como Sindicato de persoal funcionario, coa xestión
administrativa que iso require
 Para comunicarlle noticias do seu interese do propio Sindicato
POR CANTO TEMPO CONSERVAREMOS OS SEUS DATOS?
 As facturas, durante un prazo mínimo de 10 anos, segundo Código penal, Normativa contable tributaria,
Código de Comercio, Normativa IVE, LIS, etc.
CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?
 A base legal para o tratamento dos datos é a lexitimación por consentimento do Usuario
A QUE DESTINATARIOS COMUNICARANSE OS SEUS DATOS?
 As facturas manteranse a disposición dos órganos de inspección con competencia na materia, así como a
administración tributaria.
CALES SON OS SEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITA OS SEUS DATOS?
 Dereito de acceso: Vostede terá dereito a obter confirmación de se se están tratando ou non datos persoais
que lle afecten.
 Dereito de rectificación: Vostede terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que lle
afecten ou incompletos.
 Dereito de supresión: Vostede terá dereito a obter a supresión dos datos persoais que lle conciernan cando
os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados
doutro xeito.
 Dereito de limitación: Vostede poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais, nese caso
unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 Dereito de retirar o consentimento: Vostede terá dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen
que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento antes da súa retirada.
 Dereito de oposición: Vostede terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos. O RESPONSABLE DO
TRATAMENTO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos, ou o exercicio ou a defensa de posibles
reclamacións.

 Dereito á portabilidade dos seus datos: Vostede pode solicitarnos que os seus datos persoais automatizados
sexan cedidos ou transferidos a calquera outra empresa que nos indique nun formato estruturado,
intelixible e automatizado.
 Os interesados poden exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e
portabilidade dos datos dirixíndose por escrito ao RESPONSABLE DO TRATAMENTO indicando o dereito
para exercer e achegando copia de DNI a través da dirección postal previamente indicada, ou a través do
correo electrónico.
 Os interesados teñen dereito a reclamar ante a Autoridade de Control e solicitar a tutela de dereitos que
non fosen debidamente atendidos á Axencia Española de Protección de datos a través da sede electrónica
do seu portal web (www.agpd.es), ou ben mediante escrito dirixido á súa dirección postal (C/Jorge Juan, 6,
28001-Madrid)

ACEPTO
En

Sinatura:

, a de

de

de

