
 

X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CIDADANÍA EUROPEA EN GALICIA:

“Unha viaxe pola Unión Europea”

Centro ao que presenta a fotografía       Europe Direct A Coruña       Europe Direct Lugo

Nome ou pseudónimo

Correo electrónico

Localidade de residencia

Título da fotografía

Descrición da fotografía

Información Protección de datos de carácter persoal

CORRESPONSABLES
DO TRATAMENTO

DEPUTACIÓN DA CORUÑA
Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña
CONCELLO DE LUGO
Avenida da Coruña 500, 27003 Lugo

PUNTO DE
CONTACTO  

Para calquera dúbida en materia de protección de datos,  pode dirixirse:
-Ao Delegado de Protección de datos da Deputación a través do seguinte correo electrónico 
delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal
-Ao Delegado de Protección de datos do Concello de Lugo a través do seguinte correo electrónico 
dpd.lugo@seguridadinformacion.com     

FINALIDADE Os datos facilitados serán tratados co fin de xestionar a súa inscrición e a realización do concurso.

LEXITIMACIÓN

A lexitimación para o tratamento dos datos persoais é o consentimento que o solicitante outorga nesta solicitude.

O  consentimento  é  revogable  en  todo  momento  sen  efectos  retroactivos,  pero  a  súa  revogación  supoñerá  a
imposibilidade de formar parte do  concurso.

DESTINATARIAS/OS Os corresponsables non cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal.

DEREITOS

Deputación  da  Coruña:  Poderá  exercer  os  dereitos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación  ao
tratamento e portabilidade dos datos a través da sede electrónica da Deputación da Coruña ou presencialmente nos
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Concello de Lugo: Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, o Concello de Lugo, está a tratar datos
persoais da súa pertenza, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a
solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os
datos  xa  no  sexan  necesarios  para  o  cumprimento  dos  fins  para  os  que  foron  recollidos  e  en  cumprimento  da
lexislación vixente. En determinados casos, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos
seus datos. Nese caso, únicamente, se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas
circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao
tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos no
exercicio ou na defensa de posibles reclamacións. A persoa interesada ten dereito a recibir os datos persoais que
facilitou ao Concello de Lugo nun formato estructurado, de uso común e lectura automatizada. Este último dereito
limitarase polas seguintes excepcións:
a) Que os datos sobre os que recae este dereito, foran facilitados pola persoa interesada.
b) Que os datos sexan tratados polo Concello de Lugo de forma automatizada.
Así mesmo ten dereito a retirar o consentemento outorgado, en cuxo caso será efectivo desde o momento no que o
solicite, sen ter efectos retroactivos, así como o dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).

PRAZO DE
CONSERVACIÓN

Os corresponsables conservarán os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir coa finalidade para a que
se solicitaron e para determinar  as  posibles responsabilidades  que se poidan derivar  da finalidade exposta  e  do
tratamento dos datos.

Tras ler a información en materia de protección de datos que figura no cadro anterior, consinto expresamente o
tratamento dos datos persoais que figuran nesta solicitude.

En __________ a _______________

Asinado:

Europe Direct A Coruña - Deputación da Coruña, Europe Direct Lugo - Concello de Lugo
cidadaniaeuropeaengalicia@gmail.com         

http://www.aepd.es/
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https://sede.dacoruna.gal/opencms/es/procedimientosytramites/tramites/EjercicioDerechosLOPD_N
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