AUTORIZACIÓN DE ACCESO AOS FICHEIROS DE DATOS

D. / D.ª _____________________________________________________________________________ ,
como responsable da dirección do centro/servizo/unidade _____________________________________
____________________________________________________________________________________ ,
AUTORIZO a _________________________________________________________________________ ,
alumno/a da Escola Universitaria de Traballo Social de Santiago (EUTS), que desenvolve a súa formación
práctica neste centro/servizo/unidade e/ou Traballo de Fin de Grao vinculado ao mesmo,
ao acceso ao/s ficheiro/s de datos das persoas atendidas no centro/servizo/unidade, coa/s finalidade/s
de desenvolver a actividade formativa especificada no seu Proxecto Formativo de Prácticas, conforme ao
convenio asinado entre o centro, a EUTS e a Universidade de Santiago, e/ou a actividade investigadora
prevista no Proxecto de Traballo de Fin de Grao titorizado polo profesor/a titor/a da EUTS.
Dito acceso faise necesario por mor de dar cumprimento ás actividades académicas descritas, e realizase
baixo a supervisión directa do persoal do centro de prácticas responsable da súa formación.
Esta autorización terá os límites temporais que se axusten ao desenvolvemento da/s finalidade/s
prevista/s.
En _________________________ , a _____ de ___________________ de _____

Asdo:

Información básica de protección de datos: Responsable do tratamento: os datos aportados inclúense na actividade de tratamento “Practicum do Grao” e “Traballo
de Fin de Grao” das que é responsable a Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales. Finalidade: xestionar o desenvolvemento do Practicum e/ou TFG na EUTS.
Lexitimación: normativa que regula os estudos universitarios e o consentimento. Prazo de conservación: os datos aportados manteranse o tempo requirido, e en
tanto non se solicite a supresión. Cesións: comunicaranse os datos entre a EUTS e aos centros colaboradores de prácticas. Dereitos: dereito a acceder, rectificar e
suprimir os datos, así como outros dereitos que se expoñen na información adicional que pode consultar no taboleiro virtual da páxina web do centro con acceso no
enlace: http://www.euts.es/ShowTopics.do?subjectId=110&startIndex=1&count=5
Dou o meu CONSENTIMENTO de maneira expresa e inequívoca, á Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales para o tratamento dos datos aportados para o
cumprimento das finalidades que se describen na información adicional

