Rúa Miramar (Os Castros) nº3, baixo, C.P. 15006 A Coruña
CIF: G-15.767.718 Rexistro: 2000/005476/1

677 644 339 | info@acdonaire.com
www.acdonaire.com

FICHA DE INSCRICIÓN
Datos do/a socio/a
Nome completo
Data de nacemento
Enderezo
Localidade
Teléfono fixo
Enderezo electrónico

DNI
C.P.
Móbil

Dereitos de imaxe
677 644 339 | info@acdonaire.com
Don/Dona www.acdonaire.com

Con DNI
Titor/a legal de
Autorizo expresamente á A.C. DONAIRE para que, no ámbito da súa actividade asociativa e
cultural e para os efectos de difundir ás súas actividades e actuacións poida utilizar
gratuitamente a miña imaxe física (a imaxe física de
) a través de fotografías,
vídeos ou outros soportes gráficos relacionados coa actividade da asociación. En
consecuencia, consinto expresamente que a A.C. DONAIRE, por si mesma ou a través de
medios de comunicación social (prensa ou outros), obteña, trate, reproduza, distribúa e
comunique publicamente por calquera medio ou formato, incluído Internet, a miña imaxe
física (a imaxe física de
).
En
Asinado

a

de

de 20

Datos do/a/s alumno/a/s
Nome completo
Data de nacemento
Actividades

Nome completo
Data de nacemento
Actividades

Baile. Grupo:
Gaita. Grupo:
Acordeón. Grupo:

Baile. Grupo:
Gaita. Grupo:
Acordeón. Grupo:

Teléfono
Pandeireta. Grupo:
Percusión. Grupo:

Teléfono
Pandeireta. Grupo:
Percusión. Grupo:

Autorización bancaria
Solicito que, con cargo á miña conta abaixo indicada, aboen os recibos que ao meu nome
presente a A.C. Donaire.
Entidade
IBAN (24 díxitos)
Asinado

Información básica sobre Protección de datos
Informámoslle de que os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados pola
Asociación Cultural Donaire da Coruña, como responsable do tratamento, coas seguintes finalidades:
facelo socio, inscribilo nas actividades, xestionar os cargos bancarios e enviarlle comunicacións sobre a
asociación. A base legal para este tratamento é a relación de pertenza á asociación, así como o seu
consentimento respecto ao uso da súa imaxe. A excepción das imaxes que se publiquen nos medios, os
datos non se cederán a terceiros agás por obrigación legal, e conservaranse mentres pertenza á
asociación ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Vde. ten dereito a acceder,
rectificar ou suprimir aos seus datos, ademais doutros dereitos, dirixíndose por escrito ao seguinte
enderezo: Rúa Miramar (Os Castros) nº3, baixo, C.P. 15006, A Coruña, ou enviando un correo a
info@acdonaire.com.

