
 

BOLETÍN DE INSCRICIÓN 

 

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de carácter persoal e demais disposicións regulamentarias ditadas no desenvolvemento 
de esta, informámoslle que os datos persoais facilitados serán incorporados a un ficheiro  titularidade do Museo do Pobo Galego. Os datos persoais serán tratados coa finalidade de ofrecer 
información sobre a súa condición de socio do MPG e sobre as actividades e servizos que o Museo realice ou ofreza. Esta comunicación poderá  realizarse por vía postal, así como por 
medios electrónicos como dirección de correo electrónico, mensaxes SMS ou calquera outro dispoñible. Vostede poderá exercitar en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición sobre os seus datos mediante escrito remitido ao Museo do Pobo Galego ou por correo electrónico enviado á dirección info@museodopobo.com 

Solicitude de alta como socio ou socia do Museo do Pobo Galego 

Nome:                                                  NIF. 

Apelidos:  

 
Enderezo:             nº          Piso ou local: 
C.Postal:         Poboación:                        Concello: 
Teléfono:     Fax: 
Correo electrónico:       

Desexo recibir información por correo electrónico: ���� Si    ���� Non 

de Profesión: 
 

Solicito  a alta como socio ou socia ���� individual  ���� institucional  ���� xuvenil do Museo do Pobo Galego, consonte 
ao previsto nos artigos 8 e 9 dos seus Estatutos, coa seguinte cota de socio ou socia: 

Tipo de cota Importe (en euros)  

Cota mensual        ,        € Mínimo 5 euros/mes 

Cota trimestral        ,        € Mínimo 10 euros/trimestre 

Cota semestral        ,        € Mínimo 15 euros/semestre 

Cota anual:        ,        € Mínimo 30 euro/ano 

No caso dos socios e socias xuvenís a cota mínima é  de 11 euros en todos os casos. 
A cota mínima para institucións é de 150 euros en t odos os casos 

Rogo me envíen os recibos das cotas á seguinte conta bancaria: 

Entidade Bancaria: 

Oficina. 

Enderezo:        nº  

C.Postal:   Concello: 

Nº de conta:* 

IBAN*                                                 

Código 
IBAN Código de Conta Cliente (20 dixítos) 

En ........................................................................, a ......de......................de 201.... 

 

 

     (sinatura solicitante) 

* A partir do 1 de febreiro de 2014,  a entrada en vigor da Zona Única de Pagos en Euros ou S€PA (Single Euro Payments Area na súa versión inglesa) fai que o único 

identificador valido das contas bancarias  para realizar operacións, de cobros e pagos, tanto nacionais como transfronteirizas sexa o IBAN polo que este debe ser o 

introducido nas casas referentes ao número de conta. 

De non coñecelo vostede cubra co seu Código de Conta Cliente as últimas 5 casas de catro díxitos  e deixe a primeira sen cubrir, para que posteriormente podamos nós pór 

os díxitos que faltan. Utilice o seu número de conta de 20 díxitos actual escribíndoos agrupados de catro  en catro. 



 
 

ORDE DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de carácter persoal e demais disposicións regulamentarias ditadas no desenvolvemento 
de esta, informámoslle que os datos persoais facilitados serán incorporados a un ficheiro  titularidade do Museo do Pobo Galego. Os datos persoais serán tratados coa finalidade de ofrecer 
información sobre a súa condición de socio do MPG e sobre as actividades e servizos que o Museo realice ou ofreza. Esta comunicación poderá  realizarse por vía postal, así como por 
medios electrónicos como dirección de correo electrónico, mensaxes SMS ou calquera outro dispoñible. Vostede poderá exercitar en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición sobre os seus datos mediante escrito remitido ao Museo do Pobo Galego ou por correo electrónico enviado á dirección info@museodopobo.com 

 

 

Dirección da Oficina do Banco.................................................................................................... 

da rúa............................................................................ nº ............. de....................................... 

Código postal: .............................. 

 

Rógolle que a partir da data e ata novo aviso atenda os recibos de ............. euros emitidos polo 

Museo do Pobo Galego do socio/socia ....................................................................................en 

concepto de cota  ����mensual  ����trimestral  ����semestral  ����anual  mediante cargo na conta  nº * 

IBAN*                                                 

Código 
IBAN Código de Conta Cliente (20 dixítos) 

 

da que é titular ............................................................................... . 

En ......................................................................., a ......de......................de 20..... 

 

     (Sinatura  titular da conta)) 

Asinado por:  

 

 

 

 

* A partir do 1 de febreiro de 2014,  a entrada en vigor da Zona Única de Pagos en Euros ou S€PA (Single Euro Payments Area na súa 

versión inglesa) fai que o único identificador valido das contas bancarias  para realizar operacións, de cobros e pagos, tanto nacionais como 

transfronteirizas sexa o IBAN polo que este debe ser o introducido nas casas referentes ao número de conta. 

De non coñecelo vostede cubra co seu Código de Conta Cliente as últimas 5 casas de catro díxitos  e deixe a primeira sen cubrir, para que 

posteriormente podamos nós pór os díxitos que faltan. Utilice o seu número de conta de 20 díxitos actual escribíndoos agrupados de catro  

en catro. 

 


