
ASOCIACIÓN ÉRGUETE BAIXO MIÑO
Rúa Colón, 20 – 36780 de A Guarda (Tel.: 986 61 44 07)

CIF: G-36124279

Nome / Razón Social:

Apelidos:

Enderezo:

Código Postal: Localidade:
Provincia: País 

Tel. fixo: Tel. móbil:

E-mail:
N.I.F. / C.I.F.

Pola presente, comunico que quero ser SOCIO da Asociación Érguete Baixo Miño colaborando con:
3´00 €/mes, 9´00 €/trimestre, 18´00 €/semestrales, 36´00 €/ano, ou €/anuais

e autorizo a esta entidade a presentar a cobro os recibos correspondentes a miña cota de socio de xeito:

Opción 1

Domiciliación Bancaria:

Don/a , con NIF/CIF  titular da conta corrente

Entidade  Oficina  D.C.  Nº de conta 

Opción 2
Pago do Recibo en man (na sede da entidade).

Opción 3

Donativo puntual de €. (Esta opción só será válida se se adxunta o xustificante bancario de ingreso)

A Asociación Érguete Baixo Miño é titular das seguintes contas bancarias:

Conta corrente nº: 2080-5038-47-3040010934 Conta corrente nº: 2100-4959-34-2200033879

En a,  de de 20 .

De acordo co establecido na L.O.P.D. 15/1999, a ASOCIACIÓN ÉRGUETE BAIXO MIÑO, con domicilio na Rúa Colón, nº 20, 36.780 – A 
Guarda (Pontevedra) lle informa que os seus datos persoais serán incorporados a un ficheiro automatizado e/ou papel, como persoa de 
contacto para o mantemento da relación contractual coa Asociación. O interesado poderá exercer en todo momento dos seus dereitos 
de acceso, rectificación, cancelación e oposición garantidos pola Lexislación vixente, enviando un escrito e axuntando unha copia do 
seu DNI a dirección arriba indicada.

Sí, acepto as condicións da cláusula de protección de datos.

SÍ, quero recibir o certificado fiscal de doazón (para elo é imprescindible completar o campo NIF).

* As persoas físicas e as persoas xurídicas poden desgravar fiscalmente polas súas apartacións na declaración da RENDA ou no IRPF.  

Asdo.:


ASOCIACIÓN ÉRGUETE BAIXO MIÑO
Rúa Colón, 20 – 36780 de A Guarda (Tel.: 986 61 44 07)
CIF: G-36124279
Nome / Razón Social:
Apelidos:
Enderezo:
Código Postal: 
Localidade:
Provincia:
País 
Tel. fixo: 
Tel. móbil:
E-mail:
N.I.F. / C.I.F.
Pola presente, comunico que quero ser SOCIO da Asociación Érguete Baixo Miño colaborando con:
ou
€/anuais
e autorizo a esta entidade a presentar a cobro os recibos correspondentes a miña cota de socio de xeito:
Opción 1
Don/a 
, con NIF/CIF 
 titular da conta corrente
Entidade 
 Oficina 
 D.C. 
 Nº de conta 
Opción 2
Opción 3
€. (Esta opción só será válida se se adxunta o xustificante bancario de ingreso)
A Asociación Érguete Baixo Miño é titular das seguintes contas bancarias:
Conta corrente nº: 2080-5038-47-3040010934
Conta corrente nº: 2100-4959-34-2200033879
En 
 a, 
 de  
de 20
.
De acordo co establecido na L.O.P.D. 15/1999, a ASOCIACIÓN ÉRGUETE BAIXO MIÑO, con domicilio na Rúa Colón, nº 20, 36.780 – A Guarda (Pontevedra) lle informa que os seus datos persoais serán incorporados a un ficheiro automatizado e/ou papel, como persoa de contacto para o mantemento da relación contractual coa Asociación. O interesado poderá exercer en todo momento dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición garantidos pola Lexislación vixente, enviando un escrito e axuntando unha copia do seu DNI a dirección arriba indicada.
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* As persoas físicas e as persoas xurídicas poden desgravar fiscalmente polas súas apartacións na declaración da RENDA ou no IRPF.   
Asdo.:
Erguete
Normal.dotm
Erguete
2
Microsoft Office Word
09/11/2011 12:34:00
09/11/2011 12:34:00
0
1
272
1519
4
101492
58
30
1800
09/11/2011 12:34:00
Formulario Socios
	Image: 
	: 
	CasillaVerificación1: 0
	CasillaVerificación2: 0
	CasillaVerificación3: 0
	TextField: 
	CasillaVerificación5: 0
	CasillaVerificación4: 0



