
FICHA SOCIOS/AS

DATOS DA UNIDADE FAMILIAR:

NOME E APELIDOS DA NAI/PAI/TITOR/TITORA LEGAL

E-MAIL:
NOME E APELIDOS DA NAI/PAI/TITOR/TITORA LEGAL

E-MAIL:
NOME E APELIDOS DO FILLO/FILLA CURSO

A cota é de 12 euros por familia/ano.  O ingreso da cota faise directamente na conta da ANPA:

Entidade financieira:  Caixa Galicia

Titular da conta:  ANPA do IES de Sar

Nº Conta (IBAN):  ES94-2080-0341-19- 3040021993

Cota anual:  12 euros

Despois de facer o ingreso, entregar na oficina do instituto ou envíala escaneada o mail da ANPA:  
anpadesar@gmail.com

 Esta folla cuberta cos datos solicitados
 O xustificante de ingreso en conta no que debe figurar o nome completo do alumno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679, solicitámoslle os seus datos de carácter
persoal,  que  serán  tratados  coa  finalidade  de  xestionar  os  datos  identificativos  dos
asociados, promover actividades organizadas pola asociación así como levar a cabo a xestión
fiscal, contable e administrativa. Os datos poderán ser cedidos á  administración tributaria, a
bancos e entidades financeiras para a domiciliación de pagos. e á  xestoría para cumprir coas
obrigas fiscais. Os datos proporcionados  conservaranse mentres permaneza de alta como
asociado,  ou durante  os  anos necesarios  para  cumprir  coas  obrigas  legais.  Vostede ten
dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais, polo tanto
ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa
limitación, portabilidade ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios.

________________, _____ de______________ de 20___

Asinado: Asinado:



De acordo coa presente cláusula, a ANPA de Sar

Solicita o seu consentimento a :

SOCIO/A 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Para  o  tratamento  dos  seus  datos  persoais  segundo  o  disposto  no  artigo  6  do

Regulamento (UE) 2016/679, informándolle que o tratamento dos seus datos ten

como base a súa solicitude de incorporación na nosa asociación.

En cumprimento  do artigo  13 do Regulamento  Europeo de Protección de Datos,

informámoslle de que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento

SOCIOS, coa finalidade de xestión das actividades asociativas

 Autorizo o envío por E-Mail de comunicacións informativas 

 Autorizo a publicación de imaxes en redes sociais e paxina web da ANPA (de ser o
caso)

 Os seus  datos poderán ser cedidos a bancos e caixas de aforros no caso de
domiciliación de pagamentos.

Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACION,

SUPRESION E PORTABILIDADE mediante escrito dirixido a anpadesar@gmail.com

acompañando fotocopia de DNI ou no seu defecto  documento que acredite a súa

debida identidade .

           

En ___________________ a _____________de _____________de 20___

Asinado: Asinado:


