
DERIVACIÓN AO CIM DE COIRÓS (981776296-cim@coiros.es)

FOLLA DE DERIVACIÓN
Entidade e profesional que deriva: Teléfono:

Entidade ou profesional ó que deriva: Teléfono:

DATA:

DATOS PERSOAIS
Nome e apelidos da persoa usuaria: DNI/NIE:

Enderezo: Teléfono:

MOTIVO DA DERIVACIÓN

REQUIRE SEGUIMENTO:  SI  NON

Selo e sinatura

O responsable de tratamento dos datos persoais é o CONCELLO DE COIRÓS, con dirección no lugar  de
Coirós de Arrriba, núm. 16, 15316 - COIRÓS (A CORUÑA); CONTINUACIÓN NO REVERSO--------------------
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PAI en Materia de Violencia de Xénero

1.-  Dpo:  O  delegado  de  protección  de  Datos  do  CONCELLO  DE COIRÓS é  Servicios  de  Adaptación
Continua  en  Protección  de  datos  do  Concello  de  Coirós  é  RB,  S.L.  có  que  poderá  contactar  en
coiros@coiros.es. 
2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán empregados para prestarlle o mellor servizo no marco das
funcións  que  sexan  competencia  do  Centro  de  Información  á  Muller  do  CONCELLO  DE COIRÓS,  en
particular, consultas de natureza persoal, información xurídica, atención psicolóxica e asistencia. 
Para a correcta prestación do servizo, poderá ser necesario solicitarlle datos sobre o seu estado de saúde e
dos tratamentos que estea a recibir sendo moi importante que nos informe correctamente sobre os mesmos. 
Prazo  de  conservación:  os  datos  facilitados  conservaranse  con  carácter  indefinido  atendendo  a  razóns
históricas, científicas e de estatística. No suposto de solicitar a supresión dos mesmos, serán conservados
ata que se vexa cumprido o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do
tratamento.  

3.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa
firma da presente circular. 
4.-  Entidades  destinatarias  de  cesións:  Os  datos  facilitados  poderán  ser  obxecto  de cesión  a  terceiras
persoas para o cumprimento de funcións directamente relacionadas cós fins lexítimos Centro de Información
á Muller do Concello e, en particular, poderán ser comunicados ás seguintes entidades: 

-  Empresas,  proveedores  e entidades  sen ánimo de lucro (fundacións,  asociacións,  ONG´s…)
colaboradoras do Centro de Información á Muller do CONCELLO DE COIRÓS directamente relacionadas
coa prestación dos servizos propios deste negociado. 

-  Xunta  de  Galicia,  con  competencias  na  materia  coa  finalidade  de  cumprir  coas  obrigas  de
elaboración dos informes mensuais de consultas e da “memoria e funcionamento anual” e para facilitar, con
carácter xeral a comprobación do axeitado funcionamento do Centro de Información á Muller, dentro dos
parámetros da normativa que os regula, ou solicitar axudas e recursos ás persoas usuarias

- Concellos distintos do CONCELLO DE COIRÓS, Administración pública provincial, Sergas ou
calquera organismo público directamente relacionado coa atención e asistencia a usuarias do Centro de
Información á Muller. 

-   Forzas  e  corpos  de  seguridade  do  Estado,  policía  local,  servizos  de  emerxencia,  servizos
sociais, servizos de saúde e benestar coa finalidade de prestar unha atención integral ás persoas usuarias. 

-  Xulgados  e  Tribunais,  en  orde  a  manter  unha  cooperación  e  coordinación  axeitada  coa
Administración de Xustiza.

No caso de solicitude de subvencións ou outro tipo de axudas económicas, os datos persoais facilitaranse a
todas as Administracións Públicas con competencia na materia, por ser xestoras das mesmas. 

5.- Dereitos: CONCELLO DE COIRÓS dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus
dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou
por  correo  electrónico  en  coiros@coiros.es,  sempre  acompañados  dunha  copia  do  seu  DNI/NIE  para
acreditar a súa identidade. 
Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a
Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías: 
- Sede electrónica: www.aepd.es 

- Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid 

- Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17 

Concello de Coirós


