Xornadas temáticas de conmemoración dos 25 anos do
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación Humanidades
Folla de Inscrición

NOME

APELIDOS

DNI

ENDEREZO ELECTRÓNICO

RISQUE A/S XORNADA/S Á/S QUE DESEXA INSCRIBIRSE

O PIÑEIRO: A SÚA CREACIÓN E IMPORTANCIA EXAMINADA DESDE ÁNGULOS DISTINTOS
(12 DE XULLO)
O CENTRO RAMÓN PIÑEIRO COMO RECUPERADOR DE FONDOS GALEGOS E
DEPOSITARIO DE LEGADOS. A IDENTIDADE GALEGA (12 DE SETEMBRO)
O CENTRO RAMÓN PIÑEIRO E A INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA (14 DE NOVEMBRO)
PARA REMATAR O PROCESO DE INSCRICIÓN, DEBERÁ ACHEGAR ESTA SOLICITUDE AO
ENDEREZO ELECTRÓNICO DO CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA A INVESTIGACIÓN EN
HUMANIDADES (crpih@cirp.gal), OU BEN PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CENTRO (RÚA
SAN ROQUE, 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA). AS PRAZAS SON LIMITADAS E AS INSCRICIÓNS
ATENDERANSE POR ORDE DE CHEGADA.
✘

Lin e acepto os seguintes avisos legais sobre protección de datos de carácter persoal que
contén esta folla de inscrición.

Avisos legais sobre protección de datos
Para os efectos do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), e o Regulamento 2016/269 xeral de protección de datos, do Parlamento europeo,
infórmase expresamente que:
• Os datos persoais facilitados mediante este formulario utilizaranse exclusivamente para a xestión
das inscricións nas xornadas temáticas organizadas polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades (CRPIH) co gallo do seu 25º aniversario.
• A finalidade da recollida destes datos é a xestión das inscricións nas devanditas xornadas temáticas
e a expedición de certificados xustificativos de asistencia. A presentación desta folla de inscrición
autoriza ao CRPIH ao uso dos datos para as finalidades indicadas.
• O CRPIH garante, nos termos establecidos na LOPD e no RXPD, que os seus datos serán tratados de
modo confidencial e non serán cedidos nin comunicados a terceiros sen o seu consentemento
expreso.
• Rematada a xestión para a que foron recabados os seus datos persoais, o CIRPH procederá á
cancelación dos mesmos e non os utilizará para ningunha outra actividade sen o seu
consentemento.
• Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos
de carácter persoal nos termos establecidos na LOPD, comunicándoo por escrito ao enderezo
postal do CRPIH (Rúa San Roque, nº 2. 15704 Santiago de Compostela) ou á súa conta de correo
electrónico (crpih@cirp.gal).
• As autorizacións do punto anterior son esencialmente revogables en calquera momento, mediante
comunicación escrita dirixida ao CRPIH, ao enderezo postal ou á conta de correo electrónico do
mesmo antes mencionados. Na comunicación deberá indicar si a revogación é total ou parcial,
expresando de forma clara, nese caso, a autorización ou tipo de cesión revogada.
A inscrición leva a expresa autorización a favor do CRPIH para captar e gravar imaxes e son do acto ou
evento obxecto da inscrición e de cantas actividades se realicen no marco do mesmo; para tratar e editar as
devanditas imaxes e sons e proceder a súa difusión pública, gratuíta e sen contraprestación, polos medios,
canles, soportes e aplicacións que se estimen oportunos, coñecidos ou que estén por desenvolver, e
sempre coa finalidade de realizar publicidade institucional dos actos obxecto desta inscrición. Sen embargo,
vostede pode exercer os dereitos de acceso, cancelación ou oposición nos termos e condicións que lle
outorga a lei.

