
XUNTA c:!I(!, Cáritas 
DE GALICIA CiJ(Y Diocesono de 

Santiago de Compostela 

FICHA DE INSCRICIÓN 

CURSO DE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO 

Nome: I D Muller D Home 

10 Apelido: 20 Apelido: 

DNIINIE: Data de nacemento: 

Lugar de nacemento: Nacionalidade: 

Enderezo de residencia: 

Código Postal: Poboación: 

Teléfono: E-mail: 

En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos informámoslle que tratamos a información que vostede nos facilita 
e cumprimos coa normativa vixente en materia de protección de datos. O responsable do tratamento é Cáritas Diocesana de Santiago 
de Compostela, con CIF R1500053 B, con domicilio en Carreira do Conde, número 14, 15.701, Santiago de Compostela, provincia da 
Coruña, con número de teléfono 981.554.433. A finalidade principal é manter as relacións que nos vinculan, segundo as actividades 
das que forme parte, en concreto, neste suposto, calquera das actividades organizadas desde o Departamento de Emprego de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Compostela (Información e Orientación Laboral, Mediación e Intermediación Laboral, Formación 
Ocupacional, Acompañamento no proceso de inserción sociolaboral, etc.), así como todas aquelas a as que veña obrigada a organización 
pola normativa legal. A base xurídica do tratamento será o consentimento, así como o interese lexítimo tanto propio como da entidade. 

Informámoslle que os seus datos, así mesmo, serán incorporados á base de datos xestionada pola Confederación de Cáritas Española, 
como encargada do tratamento. No caso de que a acción formativa incorpore un módulo de prácticas é imprescindible tamén a 
incorporación dos seus datos á devandita empresa, tamén en condición de encargada do tratamento. Os seus datos non serán cedidos 
a terceiros sen o seu consentimento expreso, salvo normativa legal que así o esixa. 

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais, por tanto, ten dereito a acceder aos seus 
datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios en calquera momento. 
En determinadas circunstancias, poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos 
para o exercicio ou a defensa de reclamacións, tamén poderá, por motivos relacionados coa súa situación particular opoñerse ao 
tratamento dos seus datos. Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos 
imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que lle 
identifique dirixido a gestionlopd.cdsantiago@caritas.es, ou dirixíndose ás nosas dependencias. Unha vez cumprimentados os fins 
para os cales foron obtidos os datos, os mesmos serán destruídos conforme á normativa vixente. Informámoslle que o noso Delegado 
de Protección de Datos é Dona Cecilia Barros Díaz, con correo electrónico gestionlopd.cdsantiago@caritas.es. 

Pode consultar a información adicional e detallada sobre a nosa política de privacidade na entidade. 

Asinado en a de de 2022 ------------------- ------ --------------------

(Firma do/a participante) 
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