CLUBE DE MONTAÑA XISTRA
Rúa Zaragoza 62 int. (fondo do patio)
36211 - VIGO
Apdo. Correos 5.430 – 36200 VIGO
Telf. 34 886 11 70 11

www.xistra.org

Documento para Renovación Anual de Socios:

Número de socio:
Nome:

Apelidos:

Domicilio1:

Localidade e C.P.:

Nº teléfono:

Móbil:

Enderezo de correo electrónico:
Tipo de licenza solicitada2:

Que realizas habitualmente?:
Sendeirismo
Montañismo
Alpinismo

Escalada
Barranquismo
Carreiras por montaña

Esquí de Travesía
Marchas de fondo
Raquetas de neve

No caso de menores, complete os seguintes datos do responsable legal:
Nome e apelidos do titor/pai/nai:
D.N.I.:
Nº teléfono:

Móbil:

Sinatura do interesado (ou do titor, se é o caso)

En __________________ a ______/______/_______
1
2

Só indicar os datos de domicilio, localidade, código postal, teléfono, móbil, etc., se teñen
variado respecto do ano pasado.
A información sobre tipos de licenzas e compañías aseguradoras, pódese encontrar na
páxina web da Federación Galega de Montañismo (http://fgmontanismo.es/licenza/) ou
chamando ao club.
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Debe facer o ingreso en:
CONTA BANCARIA SÓ PARA O INGRESO DE LICENZAS + COTA ANUAL CLUB (10€)
NCG BANCO BIC - CAGLESMMXXX

IBAN – ES17 2080 5104 8130 4001 1305

OBRIGATORIO INDICAR O NOME DO SOCIO NO CONCEPTO.

Lei de protección de datos
O Clube de Montaña XISTRA garante que tódolos datos recollidos a través do formulario serán utilizados na forma e coas
limitacións e dereitos que concede a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter
Persoal (LOPD). O tratamento e xestión dos mesmos cumpre o estipulado no Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter
persoal.
Vostede autoriza ao Clube de Montaña XISTRA ao uso e tratamento informático dos datos persoais que facilite, que serán
empregados para proporcionarlle información das nosas actividades e con fins históricos.
Vostede poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos persoais, de
conformidade co establecido na normativa vixente sobre protección de datos persoais, dirixíndose ao Clube de Montaña
XISTRA – (Rúa Zaragoza 62 baixo (patio interior) 36211 - VIGO - info@xistra.org)

Política de datos
1. Xeral
O Clube de Montaña XISTRA garante expresamente que os datos que vostede nos facilite son mantidos con absoluta
confidencialidade.

2. Tratamento dos seus datos persoais
Co obxecto de procesar os datos de “Documento para a Alta de Socio”, requirimos que nos faciliten certos datos persoais
como D.N.I., nome e apelidos, enderezo, teléfono e e-mail, que serán tratados de forma informatizada. Vostede autoriza
expresamente que os mencionados datos sexan arquivados na nosa base de datos de socios para o seu uso interno.
De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter
Persoal e na normativa de desenvolvemento, vostede pode, en calquera momento, acceder, modificar ou solicitar que
cancelemos a súa información persoal da nosa base de datos enviando un e-mail a info@xistra.org.
O tratamento e xestión dos mesmos cumpre o estipulado no Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o
regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal.
O Clube de Montaña XISTRA cederá a información á Federación Galega de Montañismo e á Federación Española de
Deportes de Montaña e Escalada, co fin de que incorporen a información aos seus ficheiros.

3. Seguridade
O Clube de Montaña XISTRA toma tódalas medidas necesarias para protexer a confidencialidade da súa información
persoal. Unicamente usurarios autorizados teñen acceso ás bases de datos que almacenan a información.

4. Modificacións
O Clube de Montaña XISTRA resérvase o dereito de modificar a súa política de confidencialidade debido a un cambio
lexislativo, xurisprudencial ou de acordo co seu criterio.
Para calquera dúbida ou aclaración referente á nosa política de confidencialidade, por favor póñase en contacto
connosco en info@xistra.org.
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