
1. Descrición do servizo 

1.1 Descrición de cada paquete: 

Antigos socios: 

− Ficha catálogo actualizada 

− Promoción continua nas nosas redes sociais (Ig/Tw) 

− Participación feiras 

− Colaboración no podcast 

− Formar parte dun xeito activo 

− Primicia na información 

Pack Fiúncho: 

− Ficha catálogo 

− Promoción nas nosas redes sociais (Ig/Tw) 

− Participación feiras 

− Colaboración no podcast 

− Formar parte dun xeito activo 

− Primicia na información 

Pack Bidueiro 

− Ficha catálogo 

− Promoción nas nosas redes sociais (Ig/Tw) 

− Participación feiras 

− Colaboración no podcast 

− Intermediación cultural 

− Formar parte dun xeito activo 

− Descontos nas actividades da asociación 

− Primicia na información 
 

Pack Toxo 

− Ficha catálogo 

− Promoción nas nosas redes sociais (Ig/Tw) 

− Obradoiros 

− Faladoiros 

− Participación feiras 



− Colaboración no podcast 

− Intermediación cultural 

− Formar parte dun xeito activo 

− Descontos nas actividades da asociación 

− Primicia na información 

Pack Xoaniña: 

− Descontos nas actividades da asociación 

− Primicia no podcast 

− Tenda web 

− Formar parte dun xeito activo 

− Primicia na información 
 

1.2 Titularidade da conta: Cada pack de socio só pertence a unha soa persoa, é dicir, será 

nominal. Non pode ser compartida nin transferida en ningunha das posibles vertentes – 

nin asistir a eventos en nome doutra persoa, nin comprar co desconto, etc. 

1.3 Actividades extra: No caso de existiren actividades propostas pola asociación Espazo 

Brétema: Arte e Cultura fóra dos packs serán especificadas como tal e non poderán 

contar coas vantaxes propias de cada paquete. 

2. Os servizos 

2.2 Características dos paquetes: 

Pack Antigos socios: 

• Presenza no noso catálogo: como ben sabedes, creamos un catálogo pioneiro de artistas 

galegos contemporáneos (do que formades parte), que nos gustaría seguir aumentando 

con artistas emerxentes. Como podedes imaxinar, o traballo de contacto, entrevista, 

edición, etc., leva moitas horas, polo que todo apoio sería moi ben recibido. No relativo 

a vosa ficha, podemos seguir traballando na súa actualización periódica, mediante as 

obras que nos vaiades enviando por correo electrónico, ou mesmo mediante a vosa 

participación en exposicións, premios, etc. Outra idea que, co apoio pertinente, temos 

en mente, é levar o catálogo dun formato dixital a outro físico. 

• Promoción nas redes sociais de Espazo Brétema (Instagram e Twitter): todos os artistas 

que formaban parte do catálogo contarán cunha única publicación nas redes sociais de 

Espazo Brétema, co obxectivo de cumprir coa promoción acordada con anterioridade. 

A partir deste momento, a difusión nas nosas redes será unicamente para aqueles 



creadores que formen parte da asociación. A produción dos nosos socios e socias terá 

unha maior presenza e preferencia temporal con respecto a aqueles que non o son. 

• Participación en feiras de arte: en novembro de 2022 tivemos a nosa primeira 

experiencia participando na décimo quinta edición do Culturgal, no Pazo da Cultura de 

Pontevedra. A pesar de ser un campo novo para nós, e conscientes de que debemos 

seguir mellorando, quedamos satisfeitas co noso traballo. Gustaríanos non deixar esta 

proposta nunha única vez e seguir levando a vosa arte por todo o país. Neste senso, sen 

o voso apoio é nos totalmente imposible cubrir os gastos derivados da montaxe e 

especialmente do desprazamento; polo que precisamos contar co voso apoio para poder 

levalo a cabo, ao que nós queremos corresponder co compromiso de participar en todas 

as feiras que estean da nosa man. Nas feiras de arte o equipo de Espazo Brétema obterá 

un 20% de comisión por cada obra vendida, a diferencia dos non sociais para os cales 

a comisión será dun 40%. 

• Colaboración no podcast: a labor divulgativa forma parte intrínseca da nosa asociación, 

razón pola que todos os meses gravamos un podcast no que achegamos temas 

vencellados coa arte e o patrimonio. Dentro deste ámbito, outra das propostas nas que 

estamos traballando este ano é na de acadar colaboracións e promocións con diversas 

entidades. Pola vosa banda, podedes participar no podcast na medida na que prefirades. 

Poderiamos introducir unha mención do voso traballo, ou mesmo poderiades participar 

de xeito presencial ou telefónico. 

• Fomar parte das decisións que se tomen en Espazo Brétema: unha das máximas que 

pretendemos acadar é a de crear unha asociación máis colaborativa. Non queremos que 

as decisións sexan tomadas por unhas poucas persoas, senón converternos nun lugar 

máis participativo, no que ser socio implique a proposición de novas ideas para futuras 

actividades ou futuras liñas de traballo. 

• Información en primicia e por adiantado, mediante o voso correo electrónico, das 

actividades que se van levar a cabo na asociación. 

 
 
Pack Fiúncho: 

• Visibilidade para os creadores e creadoras galegas contemporáneas, mediante a 

creación dun catálogo pioneiro en Galicia, alén dos medios académicos tradicionais. 



Partindo dunha entrevista previa crearemos unha ficha no noso catálogo dedicada a túa 

formación, traxectoria e produción, acompañada de imaxes relacionadas. Profundarase 

mediante unha análise técnica nalgunha das obras da túa elección. Podes consultar o 

catálogo na páxina web da asociación: www.espazobretema.com A nosa idea é que o 

catálogo non se converta en algo estanco, senón seguir traballando na súa actualización 

periódica mediante as obras que nos vaias enviando por correo electrónico, ou mesmo 

mediante a túa participación en exposicións, premios, etc. Outra idea que, co apoio 

pertinente, temos en mente, é levar o catálogo dun formato dixital a outro físico. 

• Promoción nas redes sociais de Espazo Brétema: na actualidade estamos a traballar con 

Instagram e Twitter, as cales te invitamos a botar unha ollada. O noso compromiso é a 

promoción e difusión en ambas plataformas, creando posts individuais sobre a túa 

traxectoria e produción, ademais de stories e rechíos do contido subidos nas túas redes. 

• Participación en feiras de arte: en novembro de 2022 tivemos a nosa primeira 

experiencia participando na décimo quinta edición do Culturgal, no Pazo da Cultura de 

Pontevedra. A pesar de ser un campo novo para nós, e conscientes de que debemos 

seguir mellorando, quedamos satisfeitas co noso traballo. Gustaríanos non deixar esta 

proposta nunha única vez e seguir levando a túa arte por todo o país. Neste senso, sen 

o teu apoio é nos totalmente imposible cubrir os gastos derivados da montaxe e 

especialmente do desprazamento; polo que precisamos contar co teu apoio para poder 

levalo a cabo, ao que nós queremos corresponder co compromiso de participar en todas 

as feiras que estean da nosa man. Nas feiras de arte o equipo de Espazo Brétema obterá 

un 20% de comisión por cada obra vendida, a diferencia dos non sociais para os cales 

a comisión será dun 40%. 

• Colaboración no podcast: a labor divulgativa forma parte intrínseca da nosa asociación, 

razón pola que todos os meses gravamos un podcast no que achegamos temas 

vencellados coa arte e o patrimonio. Dentro deste ámbito, outra das propostas nas que 

estamos traballando este ano é na de acadar colaboracións e promocións con diversas 

entidades. Pola túa banda, podes participar no podcast na medida na que prefiras. 

Poderiamos introducir unha mención do teu traballo, ou mesmo poderías participar de 

xeito presencial ou telefónico. 

• Formar parte das decisións que se tomen en Espazo Brétema: unha das máximas que 

pretendemos acadar é a de crear unha asociación máis colaborativa. Non queremos que 
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as decisións sexan tomadas por unhas poucas persoas, senón converternos nun lugar 

máis participativo, no que ser socio implique a proposición de novas ideas para futuras 

actividades ou futuras liñas de traballo. 

• Información en primicia e por adiantado, mediante o teu correo electrónico, das 

actividades que se van levar a cabo na asociación. 

Pack Bidueiro: 
 

• Visibilidade para os creadores e creadoras galegas contemporáneas, mediante a 

creación dun catálogo pioneiro en Galicia, alén dos medios académicos tradicionais. 

Partindo dunha entrevista previa crearemos unha ficha no noso catálogo dedicada a túa 

formación, traxectoria e produción, acompañada de imaxes relacionadas. Profundarase 

mediante unha análise técnica nalgunha das obras da túa elección. Podes consultar o 

catálogo na páxina web da asociación: www.espazobretema.com A nosa idea é que o 

catálogo non se converta en algo estanco, senón seguir traballando na súa actualización 

periódica mediante as obras que nos vaias enviando por correo electrónico, ou mesmo 

mediante a túa participación en exposicións, premios, etc. Outra idea que, co apoio 

pertinente, temos en mente, é levar o catálogo dun formato dixital a outro físico. 

• Promoción nas redes sociais de Espazo Brétema: na actualidade estamos a traballar con 

Instagram e Twitter, as cales che invitamos a botar unha ollada. O noso compromiso é 

a promoción e difusión en ambas plataformas, creando posts individuais sobre a túa 

traxectoria e produción, ademais de stories e rechíos do contido subidos nas túas redes. 

• Participación en feiras de arte: en novembro de 2022 tivemos a nosa primeira 

experiencia participando na décimo quinta edición do Culturgal, no Pazo da Cultura de 

Pontevedra. A pesar de ser un campo novo para nós, e conscientes de que debemos 

seguir mellorando, quedamos satisfeitas co noso traballo. Gustaríanos non deixar esta 

proposta nunha única vez e seguir levando a túa arte por todo o país. Neste senso, sen 

o teu apoio é nos totalmente imposible cubrir os gastos derivados da montaxe e 

especialmente do desprazamento; polo que precisamos contar co teu apoio para poder 

levalo a cabo, ao que nós queremos corresponder co compromiso de participar en todas 

as feiras que estean da nosa man. Nas feiras de arte o equipo de Espazo Brétema obterá 

un 20% de comisión por cada obra vendida, a diferencia dos non sociais para os cales 

a comisión será dun 40%. 
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• Colaboración no podcast: a labor divulgativa forma parte intrínseca da nosa asociación, 

razón pola que todos os meses gravamos un podcast no que achegamos temas 

vencellados coa arte e o patrimonio. Dentro deste ámbito, outra das propostas nas que 

estamos traballando este ano é na de acadar colaboracións e promocións con diversas 

entidades. Pola túa banda, podes participar no podcast na medida na que prefiras. 

Poderiamos introducir unha mención do teu traballo, ou mesmo poderías participar de 

xeito presencial ou telefónico. 

• Intermediación e contacto con entidades culturais: conscientes do complicado que pode 

chegar a ser o contexto artístico actual, querémosche ofrecer apoio, ademais dunha 

plataforma dende a que dar a coñecer a túa creación. Pretendemos tecer redes, crear 

unha canle participativa e colaborativa no panorama cultural galego. Estes encontros 

poderán ser entre os creadores da asociación, (gustaríanos organizar un encontro de 

artistas) pero tamén, con outras entidades coas que imos traballar o longo deste ano. 

• Formar parte das decisións que se tomen en Espazo Brétema: unha das máximas que 

pretendemos acadar é a de crear unha asociación máis colaborativa. Non queremos que 

as decisións sexan tomadas por unhas poucas persoas, senón converternos nun lugar 

máis participativo, no que ser socio implique a proposición de novas ideas para futuras 

actividades ou futuras liñas de traballo. 

• Descontos nas actividades organizadas por Espazo Brétema: este ano queremos 

materializar todas as ideas que temos para a nosa asociación, polo que precisamos máis 

que nunca do teu apoio. Cinco son as actividades principais que pretendemos 

desenvolver ao longo deste ano: unha actividade de cinema, outra en colaboración coas 

librarías de Santiago, unha exposición cos creadores do noso catálogo, obradoiros 

teórico-prácticos, e unha última en formato dixital, sobre divulgación artística. A estas 

actividades principais, poderánselle engadir todas aquelas que xurdan no devir do ano. 

Pola nosa banda, e para animarte a participar, ofrecémosche un 40% de desconto en 

cada unha destas accións. 

• Información en primicia e por adiantado, mediante o teu correo electrónico, das 

actividades que se van levar a cabo na asociación. 

• Por último, o que máis podemos ofrecerche son as ganas que temos de seguir 

traballando e crecendo, de dar a coñecer a arte galega e os seus creadores e creadoras, 



explorando circuítos alternativos, para que a arte sexa accesible e tamén asequible. 

Pretendemos crear conexións, un lugar común para todos e todas, para que vos sintades 

apoiados e respaldados no contexto artístico galego. Encantaríanos tamén contar cun 

espazo físico no que materializar os nosos proxectos, polo que o apoio mutuo e máis 

necesario ca nunca. 

Paquete Toxo: 
 

• Visibilidade para os creadores e creadoras galegas contemporáneas, mediante a 

creación dun catálogo pioneiro en Galicia, alén dos medios académicos tradicionais. 

Partindo dunha entrevista previa crearemos unha ficha no noso catálogo dedicada a túa 

formación, traxectoria e produción, acompañada de imaxes relacionadas. Profundarase 

mediante unha análise técnica nalgunha das obras da túa elección. Podes consultar o 

catálogo na páxina web da asociación: www.espazobretema.com A nosa idea é que o 

catálogo non se converta en algo estanco, senón seguir traballando na súa actualización 

periódica mediante as obras que nos vaias enviando por correo electrónico, ou mesmo 

mediante a túa participación en exposicións, premios, etc. Outra idea que, co apoio 

pertinente, temos en mente, é levar o catálogo dun formato dixital a outro físico. 

• Promoción nas redes sociais de Espazo Brétema: na actualidade estamos a traballar con 

Instagram e Twitter, as cales te invitamos a botar unha ollada. O noso compromiso é a 

promoción e difusión en ambas plataformas, creando posts individuais sobre a túa 

traxectoria e produción, ademais de stories e rechíos do contido subidos nas túas redes. 

• Obradoiros baseados na túa produción: como parte das actividades que imos desenrolar 

este ano están os obradoiros, os cales queremos enfocar dun xeito teórico-práctico, é 

dicir, en colaboración entre as técnicas da asociación e o artista. Cremos que estes 

obradoiros poden ser o xeito perfecto de dar a coñecer a túa produción a unha maior 

cantidade de xente, que sexan ademais de idades diferentes. Pola nosa banda, 

encargarémonos da busca do espazo, de promocionar a actividade, da organización 

interna da mesma, da aportación do material, ademais da supervisión e acompañamento 

durante todo o proceso. No caso de que os obradoiros sexan de pago, o artista levaría 

unha porcentaxe do 50% do prezo da entrada. 

• Organización de faladoiros: pretendemos crear tamén faladoiros ou ciclos sobre temas 

vencellados coa arte e o patrimonio, e por suposto tamén, cos artistas que formedes 
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parte desta modalidade. Incluso, poderías participar nalgunha das charlas para aportar 

unha visión máis práctica, ademais de dar a coñecer a túa traxectoria. 

• Participación en feiras de arte: en novembro de 2022 tivemos a nosa primeira 

experiencia participando na décimo quinta edición do Culturgal, no Pazo da Cultura de 

Pontevedra. A pesar de ser un campo novo para nós, e conscientes de que debemos 

seguir mellorando, quedamos satisfeitas co noso traballo. Gustaríanos non deixar esta 

proposta nunha única vez e seguir levando a túa arte por todo o país. Neste senso, sen 

o teu apoio é nos totalmente imposible cubrir os gastos derivados da montaxe e 

especialmente do desprazamento; polo que precisamos contar co teu apoio para poder 

levalo a cabo, ao que nós queremos corresponder co compromiso de participar en todas 

as feiras que estean da nosa man. Nas feiras de arte o equipo de Espazo Brétema obterá 

un 20% de comisión por cada obra vendida, a diferencia dos non sociais para os cales 

a comisión será dun 40%. 

• Colaboración no podcast: a labor divulgativa forma parte intrínseca da nosa asociación, 

razón pola que todos os meses gravamos un podcast no que achegamos temas 

vencellados coa arte e o patrimonio. Dentro deste ámbito, outra das propostas nas que 

estamos traballando este ano é na de acadar colaboracións e promocións con diversas 

entidades. Pola túa banda, podes participar no podcast na medida na que prefiras. 

Poderiamos introducir unha mención do teu traballo, ou mesmo poderías participar de 

xeito presencial ou telefónico. 

• Intermediación e contacto con entidades culturais: conscientes do complicado que pode 

chegar a ser o contexto artístico actual, querémosche ofrecer apoio, ademais dunha 

plataforma dende a que dar a coñecer a túa creación. Pretendemos tecer redes, crear 

unha canle participativa e colaborativa no panorama cultural galego. Estes encontros 

poderán ser entre os creadores da asociación, (gustaríanos organizar un encontro de 

artistas) pero tamén, con outras entidades coas que imos traballar o longo deste ano. 

• Formar parte das decisións que se tomen en Espazo Brétema: unha das máximas que 

pretendemos acadar é a de crear unha asociación máis colaborativa. Non queremos que 

as decisións sexan tomadas por unhas poucas persoas, senón converternos nun lugar 

máis participativo, no que ser socio implique a proposición de novas ideas para futuras 

actividades ou futuras liñas de traballo. 



• Descontos nas actividades organizadas por Espazo Brétema: este ano queremos 

materializar todas as ideas que temos para a nosa asociación, polo que precisamos máis 

que nunca do teu apoio. Cinco son as actividades principais que pretendemos desenrolar 

ao longo deste ano: unha actividade de cinema, outra en colaboración coas librarías de 

Santiago, unha exposición cos creadores do noso catálogo, obradoiros teórico- 

prácticos, e unha última en formato dixital, sobre divulgación artística. A estas 

actividades principais, poderíaselle engadir todas aquelas que xurdan no devir do ano. 

Pola nosa banda, e para animarte a participar, ofrecémosche un 30% de desconto en 

cada unha destas accións. 

• Información en primicia e por adiantado, mediante o teu correo electrónico, das 

actividades que se van levar a cabo na asociación. 

Pack Xoaniña 
 

• Descontos nas actividades organizadas por Espazo Brétema: este ano queremos 

materializar todas as ideas que temos para a nosa asociación, polo que precisamos máis 

que nunca do teu apoio. Cinco son as actividades principais que pretendemos desenrolar 

ao longo deste ano: unha actividade de cinema, outra en colaboración coas librarías de 

Santiago, unha exposición cos creadores do noso catálogo, obradoiros teórico- 

prácticos, e unha última en formato dixital, sobre divulgación artística. A estas 

actividades principais, poderían engadírselle todas aquelas que xurdan no devir do ano. 

Pola nosa banda, e para animarte a participar, ofrecémosche un 40% de desconto en 

cada unha destas accións. 

• Acceso ao podcast de xeito anticipado: a labor divulgativa forma parte intrínseca da 

nosa asociación, razón pola que todos os meses gravamos un podcast no que achegamos 

temas vencellados coa arte e o patrimonio. Dentro deste ámbito, outra das propostas 

nas que estamos traballando este ano é na de acadar colaboracións e promocións con 

diversas entidades. Pola nosa banda, querémosche ofrecer o acceso en primicia e por 

adiantado do programa, antes de que sexa publicado en calquera outra plataforma; 

ademais, se queres, poderás participar escollendo a temática do programa, ou mesmo 

como invitado/a dun xeito presencial ou telefónico. 

• Descontos na tenda web: na nosa tenda online: www.espazobretema.com/tenda 

atoparedes obras de moitos dos creadores que forman parte do noso catálogo. Ademais 
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de actuar como plataforma que conxuga a varios destes artistas emerxentes, damos 

tamén total seguridade á hora de facer as transaccións, facéndonos cargo de calquera 

inconvinte xerado no proceso de compra/venta. Para os nosos socios/as ofrecemos 

tamén, días con descontos especiais, por exemplo, libres do pago de gastos de envío. 

Algúns dos días escollidos son os que seguen: 1 de abril (Día das Artes Galegas), 17 de 

maio (Día das Letras Galegas) ou o 16 de novembro (Día do Patrimonio Mundial). 

• Formar parte das decisións que se tomen en Espazo Brétema: unha das máximas que 

pretendemos acadar é a de crear unha asociación máis colaborativa. Non queremos que 

as decisións sexan tomadas por unhas poucas persoas, senón converternos nun lugar 

máis participativo, no que ser socio implique a proposición de novas ideas para futuras 

actividades ou futuras liñas de traballo. 

• Información en primicia e por adiantado, mediante o teu correo electrónico, das 

actividades que se van levar a cabo na asociación. 

2.3 Pagos e duración do servizo: 
 

Os prezos que se ofrecen en cada un dos packs son: 
  
Paquete antigos artistas: 4.99 euros ó mes, 54.89 euros ó ano 

 
Paquete fiúncho: 5.99 euros ó mes, 65.89 euros ó ano. 

Paquete bidueiro: 8.99 euros ó mes, 92.89 euros ó ano 

Paquete toxo: 11.99 euros ó mes, 131.89 euros ó ano 

Paquete xoaniña: 5.99 euros ó mes, 65.89 euros ó mes. 

O prezo estipulado inclúe o IVA e a moeda de uso será o euro. Con cada contratación 

enviarase un resgardo – en formato pagarés- para deixar constancia en ambas partes que 

existe un compromiso formal de pago. 

Se non se contrata ó comezo do mes farase o porcentaxe proporcional para axustar o servizo 

para que sexa equivalente os días de desfrute do mesmo. 

 
 

2.4 Renovación da subscrición 



Será preciso facer o ingreso nos primeiros sete días de cada mes, no caso de que a 

subscrición sexa mensual. No caso da anual efectuarase nos primeiros sete días tras a 

realización de dita compra. No caso de que neste período de tempo non se realice o pago 

darase un prazo de outros sete días en prol de liquidar o pago. Se persiste o impago 

tomaranse as accións descritas no punto 3.3. 

3. Acceso a contratación 
 

3.1 Formulario 
 

Na páxina web, www.espazobretema.com dentro do apartado socios encontrase na parte 

inferior un enlace para poder acceder a subscrición. A enquisa debe ser cuberta na súa 

totalidade – ou os puntos imprescindibles xa marcados – para que poda contratarse o 

servizo de maneira satisfactoria. Tras este primeiro paso contactarase con cada persoa para 

comezar unha comunicación máis individualizada. Dende formalizar o pago até concretar 

os servizos escollidos e as posibilidades dos mesmos. 

Finalmente enviarase a cada un dos socios unha tarxeta co seu número acreditativo e a 

información básica xunto cun pdf ca información do paquete escollido para que poda ser 

consultado cada vez que o cliente así o considere. 

3.2 Cambio de plan 
 

No caso de que se queira cambiar ó plan de subscrición será posible sempre que remate o 

intervalo de tempo contratado. No caso mensual pode cambiarse de plan cando conclúa o 

mes e antes do seguinte pago se comunique mediante un correo electrónico a 

espazobretema@gmail.com o cambio de paquete. Automaticamente poderase desfrutar dos 

beneficios do cambio de plan. 

No caso de anual, de maneira excepcional, pódese acceder a dito cambio durante o a 

duración da súa subscrición. De igual maneira comunicarase mediante correo electrónico e 

abonarase o diñeiro proporcional para os meses que resten da contratación. 

Automaticamente poderase desfrutar dos beneficios do cambio de plan. 

 
 
 
 

3.3 Cancelación do plan 
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No caso de que se cancele calquera dos paquete ofertados anularase de maneira automática 

o acceso a todos os servizos incluídos no pack e de igual maneira eliminase do catálogo 

web a ficha do artista. Quedará nun repositorio privado parte da asociación Espazo 

Brétema: Arte e cultura en prol da catalogación da arte galega pero non de maneira visible 

para o público. 

No caso de impago tamén se tomará como acción a cancelación do plan coas mesmas 

medias xa descritas. 

Tras a supresión do plan de socio pode volver a solicitarse no momento no que o cliente así 

o considere. No caso de que sexa por impago de maneira reiterada penalizarase durante 

dous meses. 

4. Propiedade intelectual 
 

Espazo Brétema: Arte e Cultura é dona de todo o contido que se presenta na páxina web e 

nas diferentes redes sociais amparándose no Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de 

abril, Lei de Propiedade Intelectual. No caso de que existan materiais textuais ou 

audiovisuais cedidos polos socios deben estar reflexados no acordo contractual firmado no 

convenio que se facilita a cada un dos artistas cando se comeza a colaboración. 

 
Para o uso do contido debe pedirse expresamente a asociación mediante un correo 

electrónico a espazobretema@gmail.com en prol de chegar a un acordo sobre en que 

medida e vía pode ser usado o solicitado 

 
No caso do uso indebido por algún individuo, colectivo, asociación, empresa, etc. 

presentaranse os cargos que se consideren pertinentes. 

 
5. Protección de datos 

 
O 25 de maio de 2018 entra en vigor unha nova lei de protección de datos en toda Europa 

chamada Regulación Xeral de Protección de Datos, RGPD. Esta regulación está deseñada 

para unificar todas as leis de protección de datos en toda Europa e proporcionar un maior 

nivel de control para as persoas sobre como as organizacións poden manexar e usar os seus 

datos. 

mailto:espazobretema@gmail.com


Comprometémonos a protexer a túa privacidade e traballar dentro dos límites establecidos 

polo devandito Regulamento. O RGPD outorga dereitos específicos aos individuos, e 

recoñecemos a nosa responsabilidade ao proporcionar eses dereitos: 

 
- Dereito de esquecemento: podes cancelar a túa subscrición e polo tanto os teus 

datos serán esquecidos se así o requires contactando coa asociación. 

- Dereito de oposición: Podes optar por non incluír os teus datos se así o 

consideras, sempre que estes non sexan os básicos para formalizar a subscrición. 

Malia disto debe terse en conta que nunca venderemos nin brindaremos os teus 

datos a outras organizacións. 

- Dereito a rectificación: podes acceder e actualizar os datos da túa subscrición 

á lista e correo da rede de transición en calquera momento para corrixir ou 

completar a información que figura. 

- Dereito de acceso: Se tes preguntas específicas sobre os datos, podes 

comunicarse connosco para obter máis información en calquera momento 

 
 
Non vendemos, comercializamos nin transferimos a terceiros a túa información de 

identificación persoal. 

 
. 
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