ASOCIACIÓN GALEGA DE KAIAK DE MAR
CIF G70133103; r/Hórreo, 13-1º; 15.702 - Santiago de Compostela; administración@agkm.org;fax: 981.576.413

FICHA DE INSCRICIÓN
(Todos os campos son obrigatorios para poder incluír a ficha nos nosos arquivos. A ficha unha vez
impresa debe ser remitida por correo-e, correo ordinario ou fax, acompañada do resgardo de ingreso do
importe da cota anual ordinaria (35 €) na conta da Asociación:Nº 0216 8556 300600079650
ou IBAN ES73 0216 8556 3006 0007 9650 )

* Nome
* Apelidos
* Domicilio
* Código Postal
* Poboación
* País
* DNI
* correo-e
* Teléfono
Pola presente manifesto tomar coñecemento dos estatutos polos que se rexe a AGKM e
solicito a miña incorporación a esta en condición de socio de número.
En _________________, a ___ de _______ de ________
Asdo.: ___________________
En caso de desexar domiciliación bancaria
Sr. Director de
(Entidade bancaria onde desexe domiciliar o pagamento)

á presentación deste escrito e, no futuro, de forma anual a partir da data, aboe á
Asociación
Galega de Kayak de Mar, con C.I.F. G70133103 a cantidade de 35 €, en concepto
de cota anual ordinaria con cargo á miña conta abaixo sinalada.
Entidade Sucursal DC Conta
Data:
Sinatura:
Cláusula de Protección de Datos:
Informámoslle que os datos persoais que facilitara ou facilite nun futuro á Asociación Galega de Kaiak de Mar, se incorporan ao
correspondente ficheiro da devandita Asociación, autorizando a esta ao seu tratamento para a súa utilización en relación ao
desenvolvemento de accións informativas, sexan con carácter xeral ou adaptadas ás súas características. O interesado queda
informado dos dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación, respecto dos seus datos persoais nos termos previstos na
Lei, podendo exercitalos por escrito mediante carta dirixida á Asociación Galega de Kaiak de Mar, rúa Hórreo, 87-2º F, 15708
Santiago de Compostela.A entrega dos datos obrigatorios é imprescindible para realizar a inscrición, sendo responsable do ficheiro a
Asociación Galega de Kaiak de Mar.

