SOLICITUDE DE INSCRICIÓN DE ASOCIACIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE
ASOCIACIÓNS

D/DNA.________________________________________________________________en nome da
Asociación ________________________con enderezo social en____________________________,
obxecto social_______________________clase de Asociación__________________________nº de
teléfono______________________
SOLICITA:
A inscrición da Asociación no Libro-Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais e a tal efecto
aporta a seguinte documentación:
•

Estatutos da Asociación

•

Número de inscrición no Rexistro Xeral de Asociacións

•

Número de inscrición noutros Rexistros Públicos

•

Nome das persoas que ocupan os cargos directivos

•

Enderezo social

•

Orzamento do ano en curso

•

Programa de actividades do ano en curso

•

Certificación do número de socios.

Aranga, _____ de ___________________de 20___

Asdo:_________________________________________________
Dacordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo de que o Responsable de Tratamento
dos seus datos personais é o Concello de Aranga, con dirección; Plaza Mestre Mosquera nº1, Ponte Aranga-Aranga (A Coruña)
1.-Finalidade do Tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado.
Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario par apoder atender a súa solicitude, así como
para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo.
2.-Lexitimación: Este tratamento de datos personais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de
prestación do servizo.
3.-Destinatinatarios de cesións: Concello de Aranga non cederá os datos de caracter persoal.
4.-Dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus
datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
O Concello de Aranga dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos sus dereitos. Pode presentar a súa propia
solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE ARANGA

