Nº SOCIA/O

DATA DE ALTA

/

/

DATOS PERSOAIS
NOME

1º APELIDO

2º APELIDO

DATA NACEMENTO

DOCUMENTO IDENTIDADE

PROFESIÓN

DATOS DE CONTACTO
ENDEREZO
PARROQUIA

BARRIO

LOCALIDADE

COD. POSTAL

TELÉFONO

PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
BANCO/CAIXA

Nº DE CONTA (POÑER O IBAN)

DATOS COMPLEMENTARIOS
NOME

CÓNXUXE/PARELLA (EN CASO DE TELA/O)
APELIDOS
DOC.IDENTIDADE
DATA NACEMENTO

NOME

FILLAS/OS MENORES DE 23 ANOS (EN CASO DE TELAS/OS)
APELIDOS
DOC.IDENTIDADE
DATA NACEMENTO

Marca cun "X" no recadro que corresponda no seu caso para o importe da cota anual

-.Unidade familiar con ingresos inferiores a 500 € ao mes sen cargas familiares ..................................... 20€
-.Unidade familiar con ingresos inferiores a 700 € ao mes ........................................................................
-.Unidade familiar con ingresos entre 701€ e 1.000 € ao mes ....................................................................
-.Unidade familiar fóra destes casos anteriores......................................................................................

30€
35€
45€

-.Tod@s fill@s de soci@s que estean estudando e teñan entre 0 e 23 anos quedarán cubertos polos seus pais en calquera dos supostos
anteriores. Unidade familiar, familia composta pola parella máis os fill@s (en caso de tel@s) menores de 23 anos.
_____________________________________________________________________________________________________________
De conformidade co Regulamento Xeral de Protección de Datos e a través da cumprimentación do presente formulario, o Centro Cultural
Artístico e Recreativo de Valladares, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, infórmate de que os datos de
carácter legal que nos proporciones enchendo o presente formulario serán tratados polo Centro Cultural Artístico e Recreativo de Valladares
como responsable do ficheiro da base de datos persoas socias. A normativa obriga á conservación destes datos mentres dure a relación, en
caso de que esta finalizase bloquearíanse para mantelos durante os prazos de prescrición legal. A finalidade da recollida e tratamento dos
datos persoais que solicitamos son para proporcionarte os servizos e recursos da entidade, e facilitar a comunicación entre a asociación e as
persoas socias ademais das xestións coas mesmas, sempre coa finalidade de empregalos para o uso interno da entidade e en ningún caso
serán cedidos a terceiros, salvo nos casos que exista unha obriga legal. Lexitimación: Ao marcar a casilla de aceptación, estás dando o teu
lexítimo consentimento para que os teus datos sexan tratados conforme ás finalidades deste formulario, para o conseguinte disfrute dos
recursos e servizos que ofrecemos.

Acepto
Non Acepto
Como usuario/a e interesado/a informámosche de que os datos que nos facilites atoparanse ubicados no arquivo da entidade garantindo os
adecuados niveis de seguridade. Poderás exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, transparencia da información,
supresión, limitación e portabilidade, conforme ao establecido na lexilación vixente, dirixíndose por escrito ao Centro Cultural Artístico e
Recreativo de Valladares, entidade responsable dos ficheiros, no seguinte enderezo: Estrada Xeral de Valladares, 261 36315 VIGO
(Pontevedra) ou mediante correo electrónico: administracion@valladares.tv
……………………………………….. (Sinatura)

