
  

 
Boletín de inscrición 

 

 
DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 

MULLERES CON DISCAPACIDADE  ANTE A VIOLENCIA 

¿ESTAMOS PROTEXIDAS? 
 

 
10 de marzo de 2020 

Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES) 
r/ Manuel María 6 – Salgueiriños. 
15705 Santiago de Compostela. 

 
 

DATOS PERSOAS PARTICIPANTES: 

  
Nome e apelidos:  

Idade:  

D.N.I.: 

Teléfono:   Correo electrónico: 

 

Ámbito Profesional: (marque con unha X) 

_ Universidade (docencia, investigación, estudante, etc.) 

_ Profesional dunha asociación de discapacidade 

_ Socio/a dunha asociación de discapacidade 

_ Membro doutra entidade social (ONG, colexio profesional, sociedade científica, etc.) Cal?  

_ Profesional do ámbito sanitario, social, xurídico, etc.  

_ Outros:  

 

Entidade á que pertence:  

 

 

Cargo, responsabilidade, ou profesión:  



  

 
¿Como tiveches coñecemento da xornada? (marque con unha X) 

_ Web ou RRSS das entidades membro de CERMI 
_ Medios de Comunicación 
_ Mailing 
_ Carteis 
_ Outros 
 
Por favor, marque con unha X si necesita algún servizo especial: 

    

Discapacidade motora ou motriz  
 

Usuario en cadeira de rodas: Si_____     
 

Discapacidade sensorial 
  
Programa en Braille SI _____  
 
Discapacidade Psíquica 
 
Programa en lectura fácil Si_______ 
 
 
Outras observacións a ter en conta, para o desenvolvemento do evento: 

 

 

 

 

Nota: Para as persoas xordas e con discapacidade auditiva contaremos con intérpretes de lingua de 
signos española. 

 

CONSENTIMENTO EXPRESO PARA TRATAMENTO DE DATOS, E AUTORIZACIÓN PARA A TOMA E PUBLICACIÓN 

DE IMAXES 

 

Formalizando a anterior inscrición, dou o meu consentimento e autorizo ao CERMI Galicia á 

xestión dos meus datos persoais e á toma das imaxes xerais da xornada, nas que eu poida estar 

incluída/o e á súa posterior difusión e publicación en redes sociais, prensa, páxina web, 

memorias, e outros medios de comunicación, coa fin de promocionar e dar a coñecer as 

actividades e eventos que organice o CERMI Galicia.  

 

En cumprimento coa normativa vixente, Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información 

e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como do disposto no Regulamento Xeral de Protección 

de Datos (UE) 2016/679 RGPD, e demais lexislación concordante, informámoslle que os seus 

datos serán incluídos nun ficheiro, cuxo responsable é o CERMI Galicia, con domicilio social en 

Rúa Modesto Brocos, nº 7, 3º bloque, baixo, 15704 Santiago de Compostela (A Coruña). A 

finalidade deste ficheiro é a xestión da súa asistencia a este evento así como das imaxes 

tomadas durante a realización do mesmo. Infórmaselle, así mesmo, que a lexitimación do 



  

tratamento queda realizada a través deste consentimento, así como que as persoas 

destinatarias de datos serán o público xeral, medios de comunicación e usuarias de redes 

sociais do sector social e de discapacidade.  

Se o desexa, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición 

dirixíndose por escrito ao enderezo anteriormente sinalado ou por correo electrónico a 

cermi.galicia@once.es, achegando unha fotocopia do seu DNI ou documento de 

identificación alternativo e indicándonos a opción a realiza 
 

 
 

Sinatura:  
D.N.I.: 
 
 
 
Unha vez cumprimentado, e para formalizar inscrición no evento, remitilo ó buzón: 
comunicación @fademga.org 

 

mailto:areasocial@fademga.org

