
SOLICITUDE DE ALTA DE SOCIOS 

Rúa Vila de Noia, s/n (Pavillón Zona Escolar)
15100 CARBALLO (A Coruña)             
CIF: G-70046362
b  a      l  o      n  m      an      x  i  r      i  a      @      g  m      a      i  l      .c  o  m 
www.balonmanxiria.com

____________________________________________________________                                  ________
Nome e apelidos                                                                                                                            Nº de Socio

________________________________________________      ____________________            __________
Domicilio                                                                                       Localidade                               Codigo Postal

______________      _______________          __________________________________         ____________
DNI                           Data de nacemento         Correo electrónico                                                   Teléfono

Tipo de socio: 

○ Individual (30 €)

○ Familiar (55 €)

________________                        _____________________________________________
Data                                                 Sinatura

En cumprimento da Lei 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal e do Real Decreto 1720/2007, de 21 
de decembro que desenvolve a Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, Escolas de Balonmán Xiria como 
responsable do ficheiro,  infórmalle que estes datos se incorporarán a un ficheiro automatizado coa finalidade de emitir o carné de 
socio, o control do acceso as instalacións e eventos que organice ou xestione o club, a comunicación de actividades, reunións, actos, 
etc... relativos ao balonmán e ao deporte en xeral;  O titular dos datos poderá exercer os seus dereitos de aceso, rectificación, 
cancelación e oposición nos termos previstos nas normas de aplicación dirixíndose por escrito ao responsable do ficheiro, Escolas de 
Balonmán Xiria no domicilio ou no correo electrónico  indicados no encabezado de esta solicitude.
A persoa titular dos datos autoriza expresamente a que os seus datos sexan cedidos a terceiros, entidades federativas, administracións 
financiadoras das actividades, patrocinadores do club e a outras entidades e empresas colaboradoras na xestión e organización das 
actividades e eventos indicados con anterioridade.

TELEFONOS:

609 560 955
609 562 376

No tipo de socio familiar correspóndelle 3 carnés de socio, polo que debe indicar  neste 
recadro o nome das dúas persoas maiores de idade ás que se lle emitirá, ademais da indicada 
como socio na ficha de datos:
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