
    

 

Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social 

para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente 

con fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE 

Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS631A) 
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Documentación para o cumprimento da documentación relativa á 

Protección de datos de carácter persoal  

 

As entidades estarán obrigadas ao cumprimento da normativa en materia de protección de 

datos de carácter persoal e en concreto da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro de 

Protección de Datos Persoais e garantía dos Dereitos Dixitais e do REGLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos).  

Así mesmo, os datos de carácter persoal das persoas usuarias dos servizos subvencionados 

incorporaranse ao ficheiro de datos de carácter persoal Xestión de Servizos Sociais, creado 

pola Orde do 15 de decembro de 2011. 

Para tales efectos: 

- O persoal das entidades que trate cos datos de carácter persoal das/os participantes 

nas actuacións subvencionadas asinará a correspondente cláusula de segredo 

profesional. Aquelas persoas que xa a teñan asinada de anos anteriores, non será 

necesario que a volvan asinar. Estas cláusulas serán asinadas e enviadas ao Servizo de 

Coordinación de Programas de Inclusión ou ao Servizo de atención ás persoas 

inmigrantes segundo corresponda, unha vez se resolva a Orde de subvención. O 

modelo pódese descargar na web de Política Social, xunto a estas instrucións. 

 

- As persoas participantes nos servizos subvencionados asinarán a autorización para a 

recollida dos seus datos de carácter persoal que quedará en poder da entidade a 

efectos de inspección e auditoría. O modelo se pode descargar no seguinte enlace: 

o  Autorización na que o participante permite a comunicación de datos a 

terceiros para o cumprimento do itinerario de inclusión. O modelo de 

autorización está na  web de Política Social, xunto a estas instrucións. 

 


