a cumprimentar polo Clube

SOCIO Nº ……………………………………
MEMBRO………………………………………

Solicitude de alta
D./Dna. …………………………………………………………………………………………………………………Data Nacemento …………/ …………/ ………………
NIF ……………………………………… Gandería …………………………………………………………………… Cód. Gandería (sóG…………………………………
ganderías de alta no Libro Xenealóxico)
Enderezo …………………………………………………………………………………… Nº ………… Poboación

…………………………………………………………

C. Postal ……………………………… Provincia ………………………………………………………… Tlfno. ………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………… Móbil ………………………………………………………………
En caso de menores de idade,
Dn./Dna.……………………………………………………………………………………… NIF ……………………………………Tlfno.…………………………………………
Como pai/nai/titor (risque o que non proceda) do/a menor arriba indicado/a solicita a súa inscrición no Clube de Xóvenes
Gandeiros de Galicia responsabilizándose do cumprimento dos compromisos e obrigas que deste feito se derivan.

SOLICITA a súa admisión como membro do Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia, comprometéndose a acatar os
seus estatutos, cumplir cos acordos dos seus órganos de goberno e facer efectivas as cotas que, para o financiamento
do clube, estableza a Asemblea Xeral.
Nome e apelidos do titular

NIF

Banco ou Caixa

Tipo de pago

SWIFT-BIC do Banco deudor

RECURRENTE

Número
de conta
SINATURA/S DA/S PERSOA/S AUTORIZADA/S NA CONTA

PARA QUE SEXA ADMITIDA A PRESENTE SOLICITUDE ADXUNTO Á MESMA:
Fotocopia DNI. No caso de menores de idade adxuntarase a copia do DNI de quen autoriza e tamén o do menor (senón posúe DNI, copia do Libro de Familia).
Xustificante de transferencia o u ingreso n a conta bancaria nº: E S07 3070 0035 2960 4762 2524 a favor do Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia,
indicando como concepto o nome e apelidos do membro.
Menores de 14 anos: cota de alta (20€) + cota anual (30€) = 50€ ⁄ 14 anos ou máis: cota de alta (20€) + cota anual (60€) = 80€
PROTECCIÓN DE DATOS: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. CLUBE XOVENES GANDEIROS DE GALICIA como responsable do tratamento, tratará os seus datos ou os do menor que nos facilite para
xestionar a súa relación como socio. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal e como se explica na información adicional que pode consultar nas nosas instalacións ou
en xovenesgandeiros.com/clausulado.asp.
AUTORIZACIÓNS: Previamente a que nos dea a súa autorización, informámoslle que, para obter a condición de socio, non é necesario que nos dea a autorización que se solicita. Que pode retirar o consentimento en
calquera momento dirixíndose por escrito o enderezo, Rúa Melide, 25-27 Baixo, 15705. Santiago de Compostela (A Coruña) ou ó correo electrónico clubexovenes@fefriga.com. Que, se vostede o retira, os tratamentos
que se tuveran feito antes continuarán sendo válidos e non afectará á relación como socio.
Autorización para a toma e publicación de imaxes:
SÍ autorizo a toma das miñas imaxes e/ou as do menor cuxos datos se facilitan, e a súa posterior difusión a través de redes sociais ou páxina da entidade, memorias ou medios de prensa. Informámoslle que a cesión
a redes sociais implica unha transferencia internacional de datos.
NON autorizo á toma e publicación das miñas imaxes e/ou as do menor. Autorización para o envío de comunicacións comerciais:
SÍ desexo recibir os boletines informativos e outras informacións que poidan ser da miña interese.
NON desexo recibir información.

E para que conste, asino a presente solicitude en ……………………………………………………… a …………………… de ……………………………………………………… de 20………
Sinatura do solicitante,

Tallas Polo (marca a túa)
T-2 (2 anos) T-4 (4 anos) T-6 (6 anos)

Sinatura do representante (en caso de menores de idade),

T-8 (8 anos)

T-10 (10 anos)

T-12 (12 anos)

S (14 anos)

M

L

XL

XXL

