
A.C.F. O Fiadeiro
R/ Condesa Casa Bárcena, nº 14 - Baixo
36205 VIGO – Pontevedra
C.I.F: G-36.812.204
Tlf/Fax: 629 585 355 • 986 253 585

ASOCIACIÓN CULTURAL FOLCLÓRICA O FIADEIRO

BOLETÍN DE INSCRICIÓN
CÓDIGO MAN/__________

NOME E APELIDOS:
ENDEREZO:   C.P.: 
POBOACIÓN:  TLF:  D.N.I.: 
CORREO-E:  DATA NACEMENTO: 
CURSO/S: 
¿Como nos conoceches? (Folletos, un amigo, cartel, prensa…):
Forma de pago da cuota de socio:

12 euros(Trimestral)     24 euros (Semestral)  48 euros (Anual)

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Tipo de pago: pago periódico (para pagos recurrentes)
Nome e apelidos do titular da conta: 
Número de conta (IBAN): 
O seu número IBAN aparecen nos seus extractos de conta

Data: en Vigo, / /

Sinatura do titular da conta: 

Mediante a sinatura deste formulario de Orde de Domiciliación, vostede autoriza (A) ao Acreedor a enviar ordes
á súa entidade financieira para adeudar a súa conta e (B) a súa entidade financieira para adeudar os importes corres-
pondentes na súa conta de acordo coas ordes do Acreedor.

Como parte dos seus dereitos, vostede poder ser reembolsado pola súa entidade financieira de acordo cos términos
e condicións do contrato suscrito con dita entidade financieira.



A.C.F. O Fiadeiro
R/ Condesa Casa Bárcena, nº 14 - Baixo
36205 VIGO – Pontevedra
C.I.F: G-36.812.204
Tlf/Fax: 629 585 355 • 986 253 585

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A.- PARA ASOCIADOS MAIORES DE IDADE
D/Dª 

Con NIF * 

B.- PARA UN SOCIO MENOR DE EDADE
Según o artigo 13 do Real Decreto da Lei Orgánica de Protección de Datos Personais, o 
menor de edade 
con NIF  e coa autorización expresa de
D/Dª 
con NIF pai/nai, titor/a*.

Vigo, a , de , de 

A.- 

Fdo. Asociado Maior de Edade

B.- 

Fdo. Nai/Pai, Titor/a

* queda informado/a e expresamente consinte na incorporación dos seus datos ós �cheiros dos que é respon-
sable a ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA E CULTURAL “O FIADEIRO”, en adiante Asociación O Fiadeiro, con CIF 
G36812204, así como do tratamento informatizado ou non dos mesmos, garantizándose que todos os datos 
serán utilizados coa �nalidade da correcta prestación, información e publicidade dos servizos, xestión conta-
ble, �scal e administrativa e para o bo desenrolo da actividade cultural da asociación cedéndose os seus datos 
únicamente a Organismos e Administracións Públicas, Corpos da Seguridade do Estado, Empresas Privadas de 
seguros ou solvencia e/ou Profesionais ou Autoridades para requerimento de impago que así se precise para 
tal �n ou a Entidades bancarias e na forma e coas limitacións e dereitos que concede a Lei Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu citado Real Decreto 1720/2007.
Así mesmo, o abaixo �rmante, consinte que as súas imaxes (fotos e gravacións), que lle sexan entregadas á 
Asociación O Fiadeiro, polo propio interesado, ou por quen este contrate para a sua elaboración e a sua exposi-
ción ou que puntualmente a Asociación O Fiadeiro puidera captar en eventos de actividades culturais e que 
forman parte do �cheiro de Asociados e Axenda e Comunicación, debidamente inscrito na AEPD, sexan publi-
cadas:

O presente consentimento outórgase con efectos retroactivos dende a data de incorporación dos datos ós 
referenciados �cheiros e sen perxuizo de todos os dereitos que lle asisten en virtude das normas antes citadas 
e especialmente da posibilidade de exercer gratuítamente os dereitos de acceso e información, recti�cación, 
cancelación e oposición, dos seus datos, dirixindo solicitude �rmada por escrito, xunto cunha fotocopia do seu 
dni, ou documento o�cial que o acredite, e indicando o �cheiro ou a materia sobre a que quere exercitar os 
seus dereitos ó citado Responsable do Ficheiro en: R/ Condesa Casa Bárcena Nº 14, baixo, 36205 Vigo, Telf. 
986253585, ou á seguinte dirección de correo electrónico o�adeiro@o�adeiro.com

Si,

Si,

Si,

Non, nas instalacións sociais ou eventos organizados pola Asociación O Fiadeiro.

Non, á súa difusión publicitaria na propia páxina web da Asociación O Fiadeiro.

Non, en Redes Sociais (Facebook, Twitter ou Instagram) titularidade da Asociación O Fiadeiro.


