Eu …………………………………………………..………………. con DNI ……………………… recibín
a tarxeta bono da Campaña “O Carballiño Contigo”, e ó asinar este documento digo aceptar e
dar consentimento para o tratamento destes datos con esta finalidade e a que estes datos non
sexan utilizados para fins distintos o control desta campaña.
Polo que “Acepto” e dou consentimento no relativo o tratamento de datos do que son iformado,

Información Básica de Protección de Datos e Consentimento Informado: “O CARBALLIÑO CONTIGO”

▪

Responsables do Tratamento: Os datos facilitados por vostede como interesado para participar e adherirse ao Programa
de Tarxeta Bono “O Carballiño Contigo”, serán tratados por Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto e a Área
de Promoción Económica do Concello do Carballiño.

▪

Finalidade: A traveso do convenio asinado por estas entidades ca finalidade de poder xestionar e promocionar a reactivación
da economía local, daqueles establecementos interesados en participar e propia promoción e distribución das tarxetas bono
“O Carballiño Contigo” a usuarios ou interesados maiores de 18 anos que queiran participar ca finalidade principal de fomentar o consumo de proximidade.

▪

Lexitimación: O propio consentimento concedido por vostede o solicitar participar e formar parte da promoción ofertada, así
como o interesado e/ou usuario o solicitar a tarxeta/bono, ou ben usuarios rexistrados por medio das inscricións a través da
web ocarballinocontigo.com. En calqueira deste casos vostede como interesado está otorgando o seu consentimiento para
o tratamento dos seus datos, ca finalidad anteriormente establecida. Así como o interese lexítimo dos responsables do tratamento polo acordo e convenio asinado e aquelas obrigas legais que poideran xurdir.

▪

Destinatarios: Os seus datos non serán cedidos a terceiros, agás da entidade ou comercio participante na promoción na
que este interesado e para o que vostede da o seu consentimento. Ou tamén para o cumprimento das esixencias legais estipuladas. Os seús datos serán cancelados unha vez rematada a campaña na que está solicitando ser participe e non se usarán con fins distintos os aquí indicados.

▪

Dereitos: Lembramoslle, que vostede poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos
datos, limitación e oposición a o seu tratamento, así como a non ser obxeto de decisión baseadas únicamente no tratamento
automatizado, tamén a revocar o consentimento por Vd. concedido no intre en que así o solicite e a presentar reclamación
ante as Autoridades de Control en https://www.aepd.es/

▪

Información adicional: Para o exercicio dos dereitos, así como se considera acadar maís información relativa a “Política de
Privacidade – Termos e Condicións” deste tratamento, poderá consultar estas a través da web ocarballinocontigo.com,
tamén dirixir escrito a Asociación Carballiño-Centro Comercial Aberto en Rúa/ Carlos Velo 2, 1º andar (32500) O Carballiño (Ourense) ou ben enviando e-mail: carballinocca@gmail.com.

Asinado,

En O Carballiño, a …….. de …………………. de 202..

