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COLEXIO OFICIAL DE  TRABALLO SOCIAL DE GALICIA é o Responsable do tratamento dos datos persoais do 
Interesado e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:  
  
Finalidades do tratamento:   
- Xestionar a súa alta como colexiado/a e envío de comunicacións.  
- Xestionar as funcións legalmente previstas derivadas da colexiación e dos servizos colexiais.  
- Envío de información colexial.  
- Cargo da cota colexial.  
  
Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo para  
manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas  
de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos  
mesmos.  
  
Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal.  
  
Dereitos que asisten ao Interesado:  
- Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.  
- Dereito de acceso, rectificación,  portabilidadd e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao 
seu tratamento.  
- Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o 
tratamento non se axusta á normativa vixente.  
  
Datos de contacto para exercer os seus dereitos:  
COLEXIO OFICIAL DE  TRABALLO SOCIAL DE GALICIA. Rúa Dublín (Fontiñas), 6  Baixo - 15707  
Santiago de Compostela (A Coruña). Email: info@traballosocial.gal  
  
Para realizar o tratamento de datos descrito, o Responsable do tratamento necesita o seu  
consentimento explícito ou o do seu representante legal. Neste sentido, o interesado presta o seu 
consentimento expreso para o tratamento de datos polo Responsable para as seguintes finalidades (marcar 
cunha X no recadro correspondente).  
  
- Xestionar a súa alta como colexiado/a e envío de comunicacións, xestionar as funcións legalmente previstas 
derivadas da colexiación e dos servizos colexiais, envío de información colexial e cargo da cota colexial.  
 

SI     

NON    

  
 

  
  
Nome ................................................................ con NIF ................................................................  
Representante legal de ............................................... con NIF ......................................................  
  
Sinatura:  
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