A cumplimentar pola secretaría

Socio titular:

Data de alta:

Número de socio:

ALTA DE SOCIOS ASOCIADOS
NIF

Apelidos

Nome

CP

Enderezo
Localidade
Data de nacemento

Provincia

Concello
Teléfono

correo-e

Ó darse de alta o asinante confirma que leu, comprendeu e acepta a normativa básica da asociación así como as indicacións para as actividades desenvolvidas
polo CLUB, indicadas na súa web e demais reunións e medios de comunicación. O asinante asume plenamente que a práctica do deporte en xeral, e dos deportes contemplados dentro da Federación Española de Montaña, espeleoloxía e demais, entrañan unha serie de riscos previsibles, que deben ser coñecidos e
aceptados por quen voluntariamente desenvolve estas actividades. O asinante obrígase a poñer en coñecemento da organización das actividades, por escrito,
calquera problema físico ou psíquico do que teña coñecemento antes da actividade e que poida afectar á súa seguridade.
Uso de imaxes
Pola presente, o asinante autoriza ao club para empregar as fotografías e imaxes tomadas durante as actividades que se desenvolvan baixo o seu amparo e
organización ou a que se inclúan en calquera soporte audiovisual, web, redes sociais, etc.; para efectos de reprodución e comunicación pública. Esta autorización de utilización do contido gravado e da imaxe, faise ao amparo do disposto na Lei Orgánica 1/1982, do 5 de maio, de Protección Civil do Dereito á Honra,
á Intimidade Persoal e Familiar e á Propia Imaxe. A autorización que aquí se concede sobre este material terá un uso de carácter académico cultural e a mesma
non está sometida a ningún prazo temporal nin está restrinxida a ámbito nacional algún.
Non autorizo a empregar as miñas imaxes para os fins anteriormente mencionados
Información básica de protección de datos
Responsable: Club Alpino Ourensán, Rúa Bedoya 4, local 9 (Galerías Bedoya) 32005 - Ourense ), G-32010613, contacto@clubalpinoourensan.es
Finalidade: Xestión da alta como socio do Club Alpino Ourensán.
Lexitimación: Ao asinar o presente formulario, das o teu lexítimo consentimento para que os teus datos sexan tratados conforme ás finalidades deste formulario descritas na política de privacidade e na cara posterior do mesmo.
Destinatarios: Informamos que os datos que facilites serán almacenados polo Club Alpino Ourensán nos servidores de Dinahosting (provedor de aloxamento)
situados en españa. Ademais, serán cedidos ás federacións deportivas correspondentes no caso de solicitar a licenza federativa.
Dereitos: Podes acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos contemplados na información adicional.
Información adicional : Pode consultar a información adicional na cara posterior deste documento ou na política de protección de datos en https://www.
clubalpinoourensan.es/l/proteccion-de-datos/

DATA E SINATURA DO SOLICITANTE

En

,a

de

de
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De conformidade coa normativa de protección de datos persoais, autorizo a que os meus datos sexan incluídos nun ficheiro automatizado,
cuxa titularidade corresponde ó Club Alpino Ourensán. Ditos datos 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) e entre outros poderán ser utilizados para
realizar comunicacións de actividades e novidades do Club Alpino Ourensán.
Responsable do tratamento de datos persoais
Club Alpino Ourensán – Club Alpino Manzaneda
CIF: G-32010613
Domicilio: Rúa Bedoya 4, local 9, Ourense
Contacto: contacto@clubalpinoourensan.es
Finalidade do tratamento de datos persoais
Dende o Club Alpino Ourensán tratamos os teus datos persoais co fin de xestionar a túa alta como socio do club, enviar información sobre
as actividades e novidades do club, tramitar a licenza federativa e xestionar os prestamos de material e biblioteca. Non se tomarán decisión
automatizadas en relación cos teus datos persoais. Conservaremos os teus datos mentres manteñas a túa condición de asociado e durante
os anos precisos para cumprir coas obrigas legais.
Lexitimación para o uso de datos persoais
A base legal para o tratamento dos teus datos persoais, é a túa solicitude de alta como socio do Club Alpino Ourensán, así como o uso
dos distintos servizos que dende o club se ofertan.
A quen comunicaremos os teus datos
Consideramos que os datos que nos proporcionas é o mais valioso que temos, polo que non os compartiremos con ninguén a menos que
nos deras a túa expresa autorización. Informamos de que contratamos a nos infraestrutura virtual segundo o modelo de “computación na
nube” a través de Dinahosting, empresa cuxos servidores están situados en España.
Ademais, se solicitas unha licenza federativa compartiremos os teus datos coa Federación Galega de Montañismo (F.G.M.) ou a Federación
Galega de Espeleoloxía (F. G. E.), segundo os casos, para os efectos de tramitar a licenza federativa. Poderás exercer os teus dereitos de
acceso, rectificación, oposición e cancelación dos teus datos mediante comunicación dirixida a F. G. M. (Rúa Fotógrafo Ksado, 17-Of.10,
36209 Vigo.) ou a F. G. E. (Rúa Fotógrafo Ksado, 17-Of.15, 36209 Vigo.).
Os teus dereitos en relación cos datos persoais
Os teus datos son teus e tes dereito a saber que facemos con eles, a cambialos cando o desexes e a pedirnos que os borremos. Tamén
podes solicitar a limitación dos teus datos persoais, e opoñerte ao tratamento dos mesmos. Podes facer uso deste dereito dirixíndote ao
Club Alpino Ourensán – (Rúa Bedoya 4, local 9 (Galerías Bedoya) 32005 - Ourense ) ou mediante o correo-e secretaria@clubalpinoourensan.es.
Tamén tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, cando consideres que o tratamento de
datos non foi satisfactorio.
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