
 

             

 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMENTO DE DATOS DA PERSOA ATENDIDA NO CIM 

DATOS PERSOAIS: 

- Nome e apelidos: 

- NIF/NIE:  

- Enderezo:  

- Teléfono de contacto: 

- Correo electrónico: 
 

 

                        
Data de nacemento:  

 

 

 

 

1. A información facilitada empregarase para os efectos de dar unha axeitada satisfacción ás funcións propias do CIM e, 
en concreto, a aquelas especialmente vinculadas ás consultas de natureza persoal (información xurídica, atención 
psicolóxica, violencia de xénero e discriminación por razón de xénero), así como para a subministración de información 
ao órgano da Xunta de Galicia con competencias en materia de igualdade para cumprir as obrigas de elaboración dos 
informes mensuais de consultas e da “memoria de funcionamento anual” e para facilitar, con carácter xeral, a 
comprobación do axeitado funcionamento dos CIMs dentro dos parámetros da normativa que os regula, así como para 
fins estatísticos e de control das auditorías que se puideran facer sobre estes. 
 
2. Os datos serán incluídos, logo de manifestar o seu consentimento expreso, no arquivo (ficheiro) correspondente ao 
CIM para ser tratados coa finalidade da tramitación e xestión do arquivo, e efectos estatísticos. 
 
3. A persoa usuaria, subministradora dos datos, resulta coñecedora da existencia do ficheiro, das persoas e entidades 
responsables e tramitadoras , así como da súa finalidade. 
 
4. A persoa usuaria poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto dos datos 
que comunique. 
 
5. Os datos que resulten achegados, en aplicación do deber de segredo e confidencialidade,manteranse baixo as 
adecuadas medidas de seguridade que garantan a ausencia de alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado, 
así como os usos non correspondentes ou que non fosen consentidos pola propia persoa interesada. 
 
6. Os datos poden ser obxecto de comunicación a terceiros para o cumprimento de funcións directamente relacionadas 
cos fins lexítimos do CIM e, especialmente, en relación á seguinte tipoloxía de entidades: 
 
 - A forzas e corpos de seguridade do Estado, a policía local, servizos de emerxencia, servizos sociais, servizos 
de saúde e benestar, co fin de prestar unha atención integral ás persoas usuarias. 
 
 - Os órganos xurisdicionais, co fin de manter unha cooperación e coordinación axeitada coa administración de 
xustiza. 

 

O CIM da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín, en cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, 
do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmao/a de que, no caso de prestar a correspondente 
autorización con manifestación expresa do consentimento mediante a sinatura da presente autorización, procederá á 
inclusión dos datos persoais, previamente comunicados, no ficheiro de datos titularidade deste 
Concello/Mancomunidade responsable do CIM. 



 

             

 

7. Os datos da persoa usuaria poderán ser transferidos e tratados por outras persoas e entidades co fin de salvagardar 
o interese vital da persoa afectada nos supostos de situacións de emerxencia en que estea física ou xuridicamente 
incapacitada para dar o seu consentimento. 
 
8. O consentimento expreso para a comunicación dos datos de carácter persoal a terceiros será nulo cando sexa 
descoñecida a finalidade á que sexan destinados ou o tipo de actividade desenvolvida por aquela persoa ou entidade á 
que se pretenda comunicar. 
 
9. A persoa usuaria poderá manifestar a conveniencia de solicitar os datos persoais de persoas do seu contorno (familiar, 
laboral, amizade, prestacional) co fin de que se demande autorización pertinente das ditas persoas para o tratamento 
dos seus datos. 

 

ANEXO 
 
 

Don/a, con DNI nº  
 
 
 

 

Declaro que, para os efectos  da efectiva prestación dos servizos do CIM e non desexando dar un tratamento anónimo 
á miña petición de servizo ou consulta, fun informado/a, nos termos do disposto na Lei 15/1999, do 13 de decembro, 
de proteción de datos persoais, da incorporación dos meus datos persoais ao ficheiro dependente do 
Concello/Mancomunidade de Verín como entidade titular do CIM, así como da súa finalidade, titularidade, xestión, 
condicións e consecuencias e, en especial, do dereito que me asiste a exercer o acceso, rectificación, cancelación e 
oposición respecto de tales datos. 
 
En consecuencia, sendo coñecedor/a de tal información e dereitos, manifesto a miña conformidade para a súa efectiva 
incorporación ao dito ficheiro. 

En Verín,      de        2021 
 
 
 
 
 
 

 
 


