
FORMULARIO PARA ASOCIARSE 

DATOS PERSOAIS 
1º APELIDO 2º APELIDO NOME 

D.N.I. ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL POBOACIÓN PROVINCIA 

TELÉFONO ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS PROFESIONAIS
DISTRITO DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO 

 LUGAR E DATA

Lin e acepto as condicións xerais

Para asociarse, cubra os datos deste formulario, e a continuación pode facérnolo chegar por:
- Correo electrónico a: info@apropiga.org
- Mensaxe de WhatsApp ó número oficial de APROPIGA: 644 56 80 38

APROPIGA
Asociación Profesional de Bombeiros e Bombeiras Forestais de Galicia

CONSENTIMENTO. CONDICIÓNS XERAIS DE INSCRICIÓN E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1. Condicións legais da inscrición. Ó cumprimentar e enviar este formulario o interesado pasará a ser asociado de APROPIGA, e será titular dos dereitos e 
obrigas recoñecidos nos seus Estatutos, supoñendo a aceptación expresa destes. 2. Protección de datos persoais. De acordo coa Lei Orgánica 3/2018 de Protección 
de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, indicámoslle que tratamos a información que nos facilita co fin de levar a cabo a realización das xestións, funcións e 
actividades propias da Asociación para a xestión dos socios. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a condición de asociado ou durante o 
tempo necesario para cumprir coas obrigas legais e atender as posibles responsabilidades que puideran derivar do cumprimento da finalidade para a que estes 
foron recollidos. APROPIGA utilizará os datos de contacto dos asociados para contactar con eles e facerlle chegar toda a información necesaria da 
Asociación, deste xeito o asociado acepta e consente expresamente a recepción de comunicacións, sempre segundo a súa elección, ben por correo ordinario, correo 
electrónico, WhatsApp ou outros medios de comunicación electrónica equivalentes. Estes datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha 
obriga legal, nin se elaborará ningún tipo de perfil en base á información facilitada nin se tomarán decisións automatizadas en base a perfís. 3. Exercicios dos 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación do 
tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante esta 
entidade, vía enderezo electrónico, persoalmente ou mediante mensaxe ou chamada ó número de teléfono da Asociación. No caso de que non obteña 
satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente (AGPD).  4. 
Aceptación das presentes condicións xerais. Ao marcar a casa "Lin e acepto as condicións xerais" o usuario declara ter lido este aviso legal e estar conforme co seu 
contido.

Asociación Profesional de Bombeiros e Bombeiras Forestais de Galicia
Web: www.apropiga.org | Correo electrónico: info@apropiga.org | Teléfono: 644 56 80 38

Dirección: Antigo Grupo Escolar, Local 3, A Devesa, Codeseda, C.P.: 36684, A Estrada, Pontevedra, Galicia

PAGO DA COTA (10€ ANUAIS MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA)

IBAN DE APROPIGA

ES28  2080  0506  2930  4002  1522
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