Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tratamento:
CIF: G36894020
Enderezo: Rúa Cesáreo González S/N, 36210 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 247 104
Correo electrónico: vide@vide.es
Finalidade del tratamento:
A xestión dos datos de contacto do responsable do club para a inscrición nos Xogos Polideportivos de Reis.
A base legal para para tratar os seus datos é o consentimento prestado polo interesado e gardaranse ata que o
interesado solicite a súa supresión.
Informámoslle que o consentimento pode ser revogado en calquera momento dirixíndose por escrito ao
endoerezo do responsable do tratamento, sen que a retirada do consentemento, efecte á licitude do tratamento
realizado con anterioridade á súa retirada.
Destinatarios de datos: Comunicaráselle ás Administracións Públicas os datos personais dos participantes
que sexan necesarios, coa fin de dar cumprimento ás obrigas legais coa Administración.
Se prestou o seu consentemento, seus datos persoais comunicaranse ao público en xeral mediante a súa
publicación en redes sociais, páxina web da entidade, memorias e outros medios de comunicación coa
finalidade de promocionar as actividades organizadas pola entidade.
Procedencia dos datos: Os datos personais comunicounos o club
Categorías de datos facilitados: Os datos facilitados pertencen ás seguintes categorías:
Datos e características personais.
Obrigatoriedade de facilitar os datos:
O interesado non está obrigado a facilitar os datos, pero a comunicación destes é un requisito previo, sen o que
non se poderá participar.
Transferencia de datos a terceiros países:
Non se van realizar transferencias internacionais de datos.
Dereitos do interesado:
- Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales
son, para que se usan, canto tempo se van gardar, a orixe destes e si se comunicaron ou se van comunicar a
un terceiro.
- Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais
incompletos.
- Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados,
excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ao olvido.
- Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice tratamento dos seus datos
personais ou a solicitar que se cese no tratamento.
- Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten
os seus datos máis alá da mera conservación destes.
- Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e
lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, siempre que sexa tecnicamente posible.
Exercicio dos dereitos:
O exercicio de dereitos deberá efecturarse por escrito xuntando fotocopia do seu documento identificativo, e
dirixila ao enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos ao seu dispor modelos para o seu exercicio,
que poden recollerse nas nosas instalación ou obtelos enviando un correo electrónico ao enderezo vide@vide.es
Para máis información: www.agpd.es
Dereito de reclamación perante a Autoridade de Control:
No caso de que no se respetasen os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á
Agencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan , 6-28001-Madrid, ou utilizar a sé electrónica:
https://sedeagpd.gob.es
En ambos os dous casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

