
EN CUMPRIMENTO DE TRATAMENTO E DE PROTECCIÓN DE DATOS: FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO 

(Consentimento expreso para o tratamento de datos de carácter persoal) 

Nome e Apelidos: __________________________________________________  D.N.I.: ____________________________ 

(*) En nome e representación do/a (menor e/ou incapacitado): ________________________________________  
si fose o caso(*) 

Nova política de Protección de Datos da FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO, mediante a sinatura 

do presente documento, vostede dá o seu consentimento expreso e informado para que esta entidade, 

poida tratar os seus datos a fin de atender a súa peditición e poder prestarlle os servizos solicitados dos 

nosos ASOCIADOS/FEDERADOS e/ou COLABORADORES e comunicamoslle que os datos que vostede nos 

facilite quedarán incorporados a un Rexistro de Actividades de Tratamento de Xestión de Federados da 

FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO (en adiante Encargado do Tratamento) co fin de poder prestarlle 

os servicios por vostedes solicitados e a xestión que elo conleve, así como poder mantelo informado sobre 

cuestións relativas a probas, eventos deportivos, regulación, normativa e disciplina deportiva, servicios 

federativos, seguridade deportiva, participación nos órganos federativos, publicidade deportiva, asistencia 

médica durante a práctica deportiva, así como a xestión da propia prestación dos servicios que esta 

entidade presta os seus asociados e/ou federados. Mediante a sinatura do presente documento vostede, 

da o seu consentimento expreso para o tratamento dos seus datos cas seguintes finalidades: trámite de 

licenzas, participación en probas, competicións, xestión de seguros, inscrición, materia electoral, 

publicacións de resultados deportivos, fins estadísticos, publicitarios do automobilismo e fins disciplinarios 

deportivos, asistencia médica, etc. Este Responsable do Tratamento comprometese o tratamento de xeito 

confidencial e a non comunicar ou ceder ditos datos ou información a terceiros a non ser o abeiro da 

competencia legal, pero vostede ca sinatura do presente di estar de acordo e dar o seu consentimento 

expreso e informado para cesións derivadas de este Responsable do Tratamento a terceiros na xestión 

propia e trámites ante as entidades e organismos que se indican: as COMPAÑÍAS ASEGURADORAS, MUTUAS 

DE ACCIDENTES, SERVIZOS MÉDICOS, REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO, SECRETARIA XERAL 

PARA O DEPORTE, ENTIDADES DEPORTIVAS E/OU ESCUDERÍAS, OFICIAIS, FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE 

DO ESTADO, MINISTERIO DO INTERIOR, DEPUTACIÓNS E ORGANISMOS PÚBLICOS, ASESORES FISCAIS, 

TRIBUTARIOS E ECONÓMICOS, ASESORES XURÍDICOS, e aqueles intervintes nos trámites de solicitudes de 

licenzas. Tamén di estar de acordo e dar o seu consentimento expreso de ceder os dereitos de imaxe, 

publicacións, fotografías, reportaxes de premios a este Responsable do Tratamento e en conformidade de 

todo o anteriormente exposto, asina o presente documento.  

Así mesmo, informámoslle, qué vd. pode revocar este consentimento, ou exercer os dereitos dirixindose a 

este Responsable de Tratamento, e polo que, conforme a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de 

Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) en canto a normativa de Protección de Datos e tendo 

en conta as disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de 

abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais, e os respectivos 

artigos 13 e 14 do citado RXPD. Calqueira dos dato recabados por este medio ou calquer outro que Vd. 

nos facilite, será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento denominado de Xestión de 

Federados, e o tratamento dos datos farémolo co único fin de xestionar o devandito servizo e únicamente 

para xestión e trámite do seu expediente. No tratamento dos seus datos, aplicaremos a normativa de 

protección de datos e políticas de seguridade que establece o Esquema Nacional de Seguridade, e 

indicamoslle que se vostede desexa acadar máis información en canto o tratamento de datos, o xeito de 

informar establecémolo por capas e poñemos á súa disposición un cadro informativo do tratamento de 

datos que pode consultar nas oficiñas de esta entidade, lembre tamén pode exercer calqueira dos seús 

dereitos: revocar o presente consentimento no intre que así o solicite, solicitar confirmación de si estamos 

tratando os seus datos persoais, o dereito de acceso, de rectificar e suprimir os datos, solicitar a 

portabilidade dos mesmos, a oporse o seu tratamento e solicitar a limitación de este, tamén se considera 

que os seús dereitos non son atendidos pode presentar reclamacións ante a Autoridade de Control 

https://www.aepd.es/, para solicitar os seús dereitos deberá dirixir solicitude a este Responsable do 

Tratamento, no seguinte enderezo seguinte: Carretera de Vigo 43 baixo Pino 32001 Ourense, ou dirixíndo e-

mail a: fga@fga.es ditas solicitudes deberán ser dirixidas a Delegada de Protección Datos, facendo 

referencia o dereito que pretende exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a 

identifique. 

De conformidade co exposto anteriormente o que di entender e estar de acordo, asina o presente en 

______________________________ a  _______/_________/ _______________ 

Ado.:  

https://www.aepd.es/
mailto:fga@fga.es

