SOLICITUDE DE COTA SEMESTRAL REDUCIDA
Nome e apelidos:
DNI:
Situación:

Desemprego

(marcar o que proceda)

Activa/o, con salario inferior ao SMI

Documentación
que se achega:

Tarxeta de demandante de emprego do Servizo Público de
Emprego

(marcar o que proceda)

Certificación acreditativa da Tesourería Xeral da Seguridade
Social (TGSS), da/s última/s Base/s de Cotización.

En

,a

de

de 20

,

Sinatura

Consinto o tratamento dos meus datos nos termos abaixo indicados, coa finalidade
de tramitar a miñas cotas colexiais
Información básica sobre protección de datos de carácter persoal
En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos informase a persoa interesada do seguinte
Responsable
Identidade: Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia / CIF: Q1500270B
Dirección: Rúa Lisboa 20 baixo C, 15707, Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981552206
/ Correo electrónico: ceesg@ceesg.gal
DPO: Cecilia Barros Díaz / Correo electrónico: dpo@protexdat.com
Finalidades
Xestión contable, fiscal e administrativa: xestión de cotas colexiais bonificadas e mantemento semestral bonificado
Lexitimación
RXPD: art. 6.1. Consentimento da persoa interesada, execución dun contrato.
LO 3/2018, de 5 de decembro, PDPGDD.
Estatutos do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia.
Lei sobre Colexios Profesionais / Lei de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.
Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria / Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común.
Lei 40/2015, de Réxime Xurídico do Sector Público.
Colectivo
Persoas colexiadas ou que soliciten a colexiación no CEESG.
Categorías
Datos identificativos, firma electrónica, datos laborais, económicos financeiros, datos de seguridade social.
de Datos
Cesións
Non se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente
(compañías de seguros, Axencia Tributaria, Consello Xeral de Colexios de Educadoras e Educadores Sociais) ou existencia
de empresas encargadas dos tratamentos.
No caso de que se precise facer transferencia internacional de datos fora do Espazo Económico Europeo, as transferencias
internacionais dos datos estarán amparadas polo RXPD.
Dereitos
Acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación
ante a AEPD, non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revocar o consentimento prestado.
Máis info
Pode consultar más información no CEESG.

