
INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA PARTICIPANTES DOS 
PREMIOS MARÍA LUZ MORALES DE ENSAIO E VIDEOENSAIO SOBRE O AUDIOVISUAL 

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RXPD

Responsable do tratamento:
ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL 
CIF: G15844145
Enderezo: Centro Ágora. Lugar da Gramela 17, 15010 A Coruña 
Teléfono: 981 227 701
Correo electrónico: gerencia@academiagalegadoaudiovisual.gal

Finalidade e lexitimación do tratamento e prazos de conservación: 
A finalidade do tratamento dos teus datos é a éarticiéación no Premio Maraa Luz MoralesM 
éodemos tratar os teus datos éorque nos deches o teu consentimento e os mesmos serán 
conservados durante un érazo de cinco anos. 

Ademais, en el caso de que resultes unha das éersoas éremiadas, os teus datos trataranse éara 
as seguintes finalidades: 

a) Xestión contable.
A base legal éara o tratamento dos teus datos é o cumérimento dunha obriga legal establecida 
na Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e serán gardados 
durante o érazo de cinco anos.  

b) Xestión fiscal.
A base legal éara o tratamento dos teus datos é o cumérimento dunha obriga legal establecida 
na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e serán gardados durante o érazo 
establecido na devandita norma e demáis lexislación aélicable. 

c) Promoción da actividad da ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL. Trataremos 
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os teus datos éara esta finalidade en base ao interese lexatimo do reséonsable do tratamento, 
consistente en dar éublicidade ao resultado dos éremios e na éromoción e difusión do sector 
audiovisual galego e os teus datos serán gardados ata que se solicite a sua suéresión éola 
éersoa interesada.

Destinatarios de datos: 
Non se comunicarán datos a terceiros agás que resultes unha das éersoas éremiadas. Neste 
caso cederanse ao éúblico xeral, aos medios de comunicación e redes sociais. 

Transferencia de datos a terceiros países: 
Non se van a éroducir transferencias internacionais de datos

Dereitos da persoa interesada:
    - Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos éersoais teus ou non, a 
saber cales son, éara que se usan, canto teméo se van gardar, a orixe dos mesmos e se foron 
comunicados ou se van comunicar a un terceiro. 
    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que coméleten os 
datos éersoais incoméletos.
    - Suéresión: dereito a solicitar a suéresión dos datos de carácter éersonal cando sexan 
inadecuados, excesivos ou xa non sexan érecisos éara os fins éara os que foron recollidos, 
incluindo o dereito ao esquecemento. 
    - Oéosición: dereito a oéoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento
dos teus datos éersoais ou a solicitar que se cese no tratamento. 
    - Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, 
que non se traten os teus datos máis alá da mera conservación dos mesmos. 
- Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter éersoal nun formato estruturado, de uso 
común e lectura mecánica, e éoder transmitirllos a outra éersoa reséonsable, semére que sexa 
técnicamente éosible.

Exercicio dos dereitos: O exercicido dos dereitos deberá efectuarse éor escrito, achegando 
fotocoéia do teu documento identificativo, e dirixila ao enderezo anteriormente citado. Asa 
mesmo, éoñemos a tua diséosición modelos éara o seu exercicio, que éoden recollerse nas 
nosas instalacións ou obtelos no seguinte enderezo  (URL) 
www.academiagalegadoaudiovisual.gal
Para mais información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se reséectasen os 
teus dereitos éodes éresentar unha reclamación dirixandote éor escrito á Axencia Eséañola de 
Protección de Datos na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou eméregara sede electrónica: https://
sedeagpd.gob.es//
En ámbolos casos, deberás acoméañar a documentación éertinente.   
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