
A Decana da Facultade de Historia do campus de Ourense solicita ao profesorado representante dos 
Centros de Ensino o consentimento para publicar as imaxes nas que aparezan o alumnado, individualmente 
ou en grupo e o profesorado, nas diferentes secuencias e actividades realizadas na III Olimpíada Galega de 
Historia. 
Don/Dona        , con DNI   

 como docente encargado do centro escolar:

Recibidos os consentimentos por parte dos padres ou titores legais dos menores, autorízase á Facultade 
de Historia ao uso das imaxes realizadas con motivo da Olimpíada e que poderán ser publicadas nos 
seguintes casos: 
- Páxina web da Facultade de Historia e da Universidade de Vigo, así como nas súas redes sociais.
- Uso interno en memorias e proxectos da facultade.
- Fotografías para periódicos, revistas, cartelería ou folletos publicitarios de ámbito local, comarcal ou
nacional.

A Facultade de Historia se compromete a que a utilización destas imaxes en ningún caso suporá un dano 
na honra e intimidade do menor, nin será contraria aos intereses dos menores, respectando a normativa en 
materia de protección de datos, imaxe e protección xurídica do menor. 

ASINADO 

De acordo co disposto no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, 
relativo á protección da persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo 
que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos ou "RXPD") e co disposto no artigo 11 da Lei 
orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais,  informámoslle que os datos 
que vostede nos facilite na solicitude, serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo Os seus datos serán 
utilizados para dar validez á presente autorización. Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición 
establecidos na dita lei mediante solicitude dirixida ao Reitor da Universidade de Vigo e presentada ante o rexistro da 
Universidade de Vigo, ou calquera dos rexistros indicados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas e remitida á Secretaría Xeral da Universidade de Vigo, Campus universitario 
Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo (Pontevedra). Para mais información: https://www.uvigo.gal/proteccion-datos 
Igualmente poderá dirixir dita solicitude directamente ao Delegado de Protección de Datos do responsable cuxa identidade e datos 
de contacto son Ana Garriga Domínguez, Facultade de Dereito, Campus Universitario As Lagoas s/n, 32004, Ourense (España). 
Teléfono: 988 368 834. Enderezo electrónico: dpd@uvigo.gal 
Así mesmo, vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).
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