TADEGa
Tecnoloxías de Atención á Diversidade na Educación Galega
www.tadega.net – contactar@tadega.net – R/ Caballeros, 25 – 5º Dta. – 15009 A Coruña CIF G70160387

Solicitude1 de inscrición na asociación TADEGa (Tecnoloxías
de Atención á Diversidade na Educación Galega)
A cota de inscrición é anual, e dá os dereitos recoñecidos nos estatutos así como:
•
•
•

Prezos reducidos nas diversas actividades (congresos, xornadas, etc.)
organizadas por TADEGa.
Acceso libre e gratuíto aos servizos de AUMENTATIVA.net
Accesos especiais a diversos sitios da nosa web e participación (voluntaria)
en diversos proxectos de investigación.

Se tes interese en ser socio de TADEGa: Imprime este documento, cumprimenta os
datos que nel se solicitan, e remíteo ao seguinte enderezo postal:
TADEGa
R/ Caballeros, 25 – 5º Dta.
15009 – A CORUÑA

Datos persoais
Nome e apelidos ____________________________________ NIF _________________

Datos postais e de contacto
Enderezo postal ________________________________________________ CP ______
Lugar – parroquia – concello - provincia ______________________________________
Tfno. Móbil ________________ Tfno. Fixo ________________
Correo-e _____________________________________________

Sinatura
En ____________________ a, ___ de __________________ de ______.

Pola presente sinatura desta
solicitude, expreso o meu desexo de
subscrición na Asociación TADEGa
(Tecnoloxías de Atención á
Diversidade na Educación Galega).

(Sinatura)

Asinado: _______________________

1

A aceptación da solicitude e da autorización bancaria correspondente comunicarase por escrito e dependerá da formulación
correcta e con claridade dos datos nela consignados.
Páx.
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Autorización2 bancaria (exemplar para a asociación)
Datos bancarios
Nome do Banco ou caixa __________________________________________________
Lugar da Oficina _________________________________________________________

Datos da conta bancaria do socio
_

_

_

_

C. Entidade

_

_

_

_

C. Oficina

_

_

DC

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Número de conta

Autorización
Pola presente, autorízolle a que a partir desta data, e ata nova orde, cargue na
miña conta/cartilla arriba indicada os recibos correspondentes ás cotas de socio
que lle sexan presentadas ao meu nome pola Asociación TADEGa (Tecnoloxías de
Atención á Diversidade na Educación Galega).
Actualmente a cota de socio é de 30 euros anuais.

Sinatura
En ____________________ a, ___ de __________________ de ______.
(Sinatura)

Asinado: _______________________

2

A persoa solicitante queda informada, en cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal,
15/1999 de 13 de decembro, que a cumprimentación do presente formulario implica o consentimento expreso a que os datos
persoais facilitados sexan incorporados e tratados en documentos automatizados, cuxo responsable é a Asociación TADEGa.
Asemade consente a persoa solicitante a comunicación dos seus datos persoais a un terceiro para o cumprimento de fins
directamente relacionados coas funcións lexítimas da Asociación. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición dos seus datos de carácter persoal poderán ser exercidos poñéndose en contacto con este responsable no enderezo
postal da súa sede que se indica neste documento.
Páx.
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