REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS

D./Dª.
provisto /a do D.N.I. número
, na súa condición de
da entidade denominada
con domicilio a efectos de notificación en
da parroquia de
con número de teléfono

Ante esta Alcaldía comparece, unha vez coñecido o Regulamento Regulador do
“Rexistro Municipal de Asociacións”, e
INTERESA
a inscrición da entidade antes citada, no Rexistro Municipal de Asociacións, e nos
Libros Especiais dedicados a:
☐Cultural
☐Deportiva
☐Xuvenil
☐Ecolóxica
☐Benestar social
para o que achega á presente solicitude a documentación sinalada no devandito
Regulamento, segundo se expresa a continuación:
a)
b)
c)
d)

Estatutos da Asociación.
Relación de integrantes da súa directiva e cargos que ostentan.
Número de socios e indicación da porcentaxe de residentes en Riveira.
Domicilio social.

En Riveira, a

de

20

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é
CONCELLO DE RIVEIRA, con dirección en PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 - RIVEIRA (A CORUÑA); lopd@riveira.com. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE
RIVEIRA é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@riveira.com. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo
solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. 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 en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE RIVEIRA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa
propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y
detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: lopd@riveira.com.

