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Don/a
, e data de nacemento ,

con D.N.I………….........................…
con enderezo en.....

…………………………………………………………………………………………….
Poboación………………………

C.P.…………

Provincia………………….
E-mail………………………..

Teléfono…………………………………….

Solicita ser socio/a da Asociación MISELA, contribuíndo anualmente con:
Cota mínima: 15 €

Outras cotas: ___________

Asdo.:*

En

,a

de

de 20

*Con esta sinatura declaro tamén ter sido informado do
tratamento dos meus datos persoais (ver reverso)

ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Entidade bancaria:………………………………………………………..
Nº C/C.: ……………. …………… ……. ……………………………………...
Pola presente, autorízolle que a partir desta data ata nova orde, cargue na miña conta, os recibos
correspondentes ás cotas de socios que lle sexan presentadas ó meu nome, pola Asociación MISELA.

Asdo.:

D./na.:………………………………...
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XESTIÓN SOCIOS

Responsable

Identidade: ASOCIACIÓN MISELA - CIF: G15450208
Dir. postal: Rúa República Arxentina, 60, Noia
Teléfono: 981972822
Correo elect: misela@misela.es

Finalidade e prazos
de conservación

Finalidades: Xestión da alta como socio da ASOCIACIÓN MISELA e de todos os servizos
de apoio, información e asesoramento prestados a cada socio en función das súas
necesidades específicas.
Xestión das contribucións e/ou cotas periódicas como socio da entidade.
En devandita finalidade inclúese, o envío de comunicacións relacionadas coas
actividades do servizo e a organización, así como a de coñecer a satisfacción e opinión
sobre a calidade dos mesmos.
Prazos de Conservación: Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo
necesario para cumprir coa finalidade para a que foron solicitados e para determinar
posibles responsabilidades que se puidesen derivar de devandita finalidade e/ou
tratamento de datos. O prazo máximo de conservación definido por ASOCIACIÓN
MISELA é de 5 anos.
Os seus datos non serán utilizados para elaborar decisións automatizadas.

Lexitimación do
tratamento

Destinatarios
datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha misión
realizada de interese público e o consentimento expreso e explícito que facilitou no
momento de solicitar a alta no servizo. En calquera momento poderá retirar
devandito consentimento a través de escrito dirixido á ASOCIACIÓN MISELA ben á
dirección postal ben á dirección de correo electrónico habilitada ao efecto.
dos

Dereitos das persoas
interesadas

Os seus datos persoais poderían comunicarse a :
- Administracións Públicas con competencias en materia de asuntos sociais.
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI, na que está
integrada a ASOCIACIÓN MISELA
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na ASOCIACIÓN MISELA
están a tratarse datos persoais que lle concirnan, ou non. As persoas interesadas
teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación
dos datos inexactos. Para iso as solicitudes de exercicios de dereitos poden dirixirse
ASOCIACIÓN MISELA, Rua República Arxentina, 60, Noia ou a través do correo
electrónico misela@misela.es
Se considera que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado,
Vostede terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de
Protección de Datos.
(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)
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