
 

 

ANEXO I - SOLICITUDE DE INTEGRACIÓN COMO SOCIO NA ASOCIACIÓN 

DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL DA TERRA CHÁ

DATOS DO SOLICITANTE: 

ENTIDADE: 

CIF: 

ENDEREZO: 

TELEFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN

NOME E APELIDOS: 

DNI: 

 

 

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA:

Que se compromete na consecución dos fins estatutarios da Asociación de Desenvolvemento Comarcal da 
Terra Chá. 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:

Copia do NIF da entidade solicitante

Copia do DNI do representante da entidade solicitante

Certificado do órgano competente da entidade solicitante respecto do acordo tomado de 
integración e nomeamento de representante

Ficha de socio. (Anexo III)

Inscripción da Xunta Directiva da entidade solicitante no rexistro correspondente.

Acreditación conforme a entidade ten como mínimo un ano de actividade

Xustificación, se fose o caso, de exercer unha actividade
caso de ter o domicilio social fora do mesmo.
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NA SÚA REPRESENTACIÓN: 

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA: 

Que se compromete na consecución dos fins estatutarios da Asociación de Desenvolvemento Comarcal da 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA: 

IF da entidade solicitante 
Copia do DNI do representante da entidade solicitante 
Certificado do órgano competente da entidade solicitante respecto do acordo tomado de 
integración e nomeamento de representante. (Anexo II) 

(Anexo III) 
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Acreditación conforme a entidade ten como mínimo un ano de actividade

, se fose o caso, de exercer unha actividade relevante e consolidada no territorio no 
caso de ter o domicilio social fora do mesmo. (Memoria explicativa) 
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PROTECCIÓN DE DATOS.  
En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril 
de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á 
libre circulación destes datos e
Persoais e garantía dos dereitos dixitais informámoslle que os datos da enti
representante legal, serán tratados pola 
finalidade de permitir o desenvolvemento, cumprimento e control da relación cos asociados, sendo 
necesario devandito tratamento para o cumprimento dunha obrigación legal e para a propia relación 
xurídica. Os datos persoais proporcionados serán conserv
para alcanzar a finalidade coa que foron solicitados, así como para atender as responsabilidades que se 
puidesen derivar e de calquera outra esixencia legal. Os datos poderán ser comunicados á 
Administración Pública, nos casos previstos na lexislación vixente. Non se van a producir Transferencias 
Internacionais de datos. Os asinantes poderán exercitar o dereito de acceso, rectificación, supresión, así 
como outros dereitos, tal e como se explica na información adici
instalacións da asociación. No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha 
reclamación dirixíndose por escrito á Agencia Española de Protección de Datos. No caso de que se 
facilitasen datos persoais de terceiros, previamente á súa inclusión deberán informar aos titulares dos 
mesmos dos extremos establecidos nos parágrafos anteriores, absténdose de incluílos no caso de non 
existir unha base legal para o devandito tratamento.
 

 

En ………………………………………

 

 

 

 

Asdo.: ……………………………………

(O representante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR./SRA. PRESIDENTE/A DA ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL DA TERRA CHÁ

C/ Carmiña Prieto Rouco, s/n

27800 – Vilalba – Lugo 

e-mail: terrachanaturalmente@g

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril 
protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á 

e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos 
Persoais e garantía dos dereitos dixitais informámoslle que os datos da entidade, e no seu caso, do seu 
representante legal, serán tratados pola Asociación de Desenvolvemento Comarcal de Terra Chá
finalidade de permitir o desenvolvemento, cumprimento e control da relación cos asociados, sendo 
necesario devandito tratamento para o cumprimento dunha obrigación legal e para a propia relación 
xurídica. Os datos persoais proporcionados serán conservados durante o tempo que resulte necesario 
para alcanzar a finalidade coa que foron solicitados, así como para atender as responsabilidades que se 
puidesen derivar e de calquera outra esixencia legal. Os datos poderán ser comunicados á 

ca, nos casos previstos na lexislación vixente. Non se van a producir Transferencias 
Internacionais de datos. Os asinantes poderán exercitar o dereito de acceso, rectificación, supresión, así 
como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional que está á súa disposición nas 
instalacións da asociación. No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha 
reclamación dirixíndose por escrito á Agencia Española de Protección de Datos. No caso de que se 

is de terceiros, previamente á súa inclusión deberán informar aos titulares dos 
mesmos dos extremos establecidos nos parágrafos anteriores, absténdose de incluílos no caso de non 
existir unha base legal para o devandito tratamento. 

………….., a …………. de ……………..……………………….. de ……………..

Asdo.: ……………………………………….. 

SR./SRA. PRESIDENTE/A DA ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL DA TERRA CHÁ

C/ Carmiña Prieto Rouco, s/n 

mail: terrachanaturalmente@gmail.com 
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SR./SRA. PRESIDENTE/A DA ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO COMARCAL DA TERRA CHÁ 


