
ANEXO VII
MODELO DE DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
PARA A PARTICIPACIÓN NA FASE DE ENTREVISTAS DO PROCEDE-
MENTO E PARA TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS1

NOME E APELIDOS:

NIF:

EXPÓN:

Que coñezo o procedemento de actuación previsto no “PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN E 
TRATAMENTO DO ACOSO SEXUAL E ACOSO POR RAZÓN DE SEXO NO TRABALLO” da empre-
sa______________________ e, en consecuencia, as garantías previstas nel en canto ao respecto 
e protección da intimidade e dignidade das persoas afectadas e a obriga de gardar unha estrita 
confidencialidade da información.

DECLARO

O meu consentimento para participar na fase de entrevistas do procedemento inicia-
do o día__________________________ para a investigación dos feitos, en calidade 
de________________ (denunciante, vítima, denunciado, testemuña, outros)

Localidade e data: 

Sinatura:

1 Fonte: Guía para a elaboración e implantación dun protocolo de acoso na empresa. CEM, 2019.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

- Responsable: NOME DA EMPRESA

- Domicilio social:

2. FINS DO TRATAMENTO DE DATOS

Os seus datos serán tratados para a xestión do PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN DO ACOSO 
SEXUAL E ACOSO POR RAZÓN DE SEXO da empresa__________________

3. LEXITIMACIÓN NA QUE SE BASEA A LICITUDE DO TRATAMENTO

Art. 6.1c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao respon-
sable do tratamento.

4. EXERCICIO DOS SEUS DEREITOS

Pode exercitar, se o desexa, os dereitos de acceso, rectificación e supresión de datos, así como 
solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, opoñerse  a este, solicitar no seu 
caso a portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto dunha decisión individual ba-
seada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís. Segundo a Lei 
orgánica 3/2018, pode exercitar os seus dereitos por Rexistro Electrónico ou Rexistro Presencial, 
en ambos os casos facendo constar a referencia “Exercicio de Dereitos de Protección de Datos”.

5. TRATAMENTOS QUE INCLÚEN DECISIÓNS AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A ELABORACIÓN 
DE PERFÍS, CON EFECTOS XURÍDICOS RELEVANTES.

Non se realiza.

6. TEMPO DE CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Período indeterminado. Os datos manteranse durante o tempo que é necesario para cumprir coa 
finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se pui-
desen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos.

105



7. DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS

Dirección/Xerencia da empresa e persoas integrantes da Comisión Asesora para a prevención e 
tratamento de situacións de acoso sexual e por razón de sexo.

Os datos persoais xerados por esta actividade de tratamento,  pódenlle ser comunicados ao 
Ministerio Fiscal, aos órganos xurisdicionais e/ou ás forzas e corpos de seguridade do Estado.
aborales

8. DEREITO A RETIRAR O CONSENTIMENTO PRESTADO PARA O TRATAMENTO EN CALQUERA 
MOMENTO

Ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte a licitude do tra-
tamento baseado no consentimento previo á súa retirada, cando o tratamento estea baseado no 
consentimento ou consentimento explícito para datos especiais.

9. DEREITO A PRESENTAR UNHA RECLAMACIÓN ANTE A AUTORIDADE DE CONTROL.

Ten dereito a presentar unha reclamación á Axencia Española de Protección de Datos htp://www.
aepd.es se non está conforme co tratamento que se fai dos seus datos persoais.

10. CATEGORÍA DE DATOS OBXECTO DE TRATAMENTO

Datos de carácter identificativo, características persoais, circunstancias sociais, datos académi-
cos e profesionais, detalles do emprego, datos especialmente protexidos, declaracións e mani-
festacións realizadas ao longo do procedemento.

11. FONTE DA QUE PROCEDAN OS DATOS

Interesados e terceiros.

12. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Pode consultar a información adicional e detallada da información e da normativa aplicable en 
materia de protección de datos na web da Axencia Española de Protección de Datos htp://www.
aepd.es.
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