
 

 Nº          ______ 

De conformidade co Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, estamos obrigados a 

comunicarlle que a súa dirección e datos figuran neste momento subscrita a nosa base de datos, incorporaranse 

ás Actividades de Tratamento propiedade de ASOCIACION XARUMA. 

Eu, apelidos ________________________________________________________________e nome 

_______________________ con D.N.I _______________________, teléfono _________________________  e  

correo electrónico________________________________________________________ pola PRESENTE         

      AUTORIZO               NON AUTORIZO   

 

 a XARUMA a que me inscriba como SOCIO/A a efectos de:  

o Gozar de descontos nos nosos cursos, de continuar ofrecéndolle os nosos  servizos gratuítos de 

información, xa sexan comunicados, información de servizos, cursos e ofertas, actividades,  etc. 

o Poder  transmitir a miña dirección postal e de correo electrónico cando sexa requiridos por ofertas 

laborais e de colaboración ofertada por unha entidade allea a Xaruma. 

o Recibir ofertas de  voluntariado  para aos proxectos de integración. 

Custe cota socio/a: 5 € (Pago único) 

Custe voluntario anual: 2 € 

Os seus datos figuran na base de datos de XARUMA e  foi obtida licitamente de fontes que vostede nos facilitou, 

conforme ao Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e A Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, 

de Protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais.  

Por outra banda, considerando que o dereito á propia imaxe é recoñecido no artigo 18 da Constitución e 

regulado pola Lei 1/1982, do 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe: 

___AUTORIZO      ___NON AUTORIZO  a  Xaruma á difusión de imaxes tomadas nos cursos e actividades nas que 

eu apareza. As imaxes poderanse destinar a difundir as actividades de Xaruma tendo en conta sempre os dereitos 

á intimidade e sen desvirtuar o contexto no que foron captadas. 

En calquera momento pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e 

portabilidade e revogar este consentimento, escribindo ás nosas oficinas en Sanjurjo Badía 79, Centro Gárate, 

36.207, Vigo (Pontevedra). 

 

 

Sinatura 

 


