
SOLICITUDE AMIGA/O DO CEESG 

 Rúa Lisboa, 20 – Baixo C T 981552206  F 981938274 

 15707 Santiago de Compostela     ceesg@ceesg.gal 

 A Coruña   www.ceesg.gal 

Información básica sobre protección de datos de carácter persoal 

En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos infórmase á persoa interesada do seguinte 
Responsa-

ble 
Identidade: Colexio de Educadoras e Educadoras 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 Tramitar a túa solicitude de amiga/o do Ceesg. Xestión administrativa e contable das cotas 
Lexitima-

ción 
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 Estudantes universitarios de Educación Social. 

Categorías 

de Datos 
Datos identificativos, DNI, enderezo electrónico, datos bancarios. 

Cesións Non se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente (Axencia Tributaria, 

Consello Xeral de Colexios de Educadoras e Educadores Sociais) ou existencia de empresas ás que a entidade encomende a xestión dalgún dos 
tratamentos. 
No caso de que se precise facer transferencia internacional 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 máis información no Ceesg. 

□ Consinto o tratamento dos meus datos nos termos abaixo indicados. 

Cubrir con letras maiúsculas 

NÚMERO  

Non cubrir este apartado 

Dª/D.:  

DNI: Enderezo:  

Poboación:  CP: Provincia: 

Tlf.: Email:   

DATOS BANCARIOS:  

Titular da conta:  

Entidade bancaria:  

Código IBAN:  

MANIFESTA 

Que non cumpre actualmente os requisitos para a colexiación no Ceesg. 

Que actualmente é estudante de ___ º curso da titulación de Educación Social na Universidade de ____________________ 

SOLICITA 

A admisión no Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia como Amiga/o do Ceesg.  

Anexando á presente solicitude a seguinte documentación: 

 Copia do DNI. 

 Copia da matrícula de estudos do curso actual. 

AUTORIZA  
ao Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia a que desde esta data e con carácter periódico en tanto continúe a 

situación de amiga/o, cargue na conta bancaria especificada os recibos correspondentes ás cotas de amiga/o. 

Asinado: 

 

En _______________________, a ___ de ___________ de 20___.  


