
Os datos do que subscribe pasan a forman parte dunha base de datos da que é responsable a Federación Galega de Caza e, conforme ao disposto na vixente normativa de Protección de 
Datos, serán tratados única e exclusivamente coa finalidade de dar cumprimento á prestación de servicios solicitados ou á relación profesional establecida, no seu caso, nembargantes 
poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, portabilidade, cancelación e oposición na sede social da F.G.C. ou en 
federacion@federaciongalegadecaza.com 

A/A  XUNTA ELECTORAL 
FEDERACIÓN GALEGA CAZA 

TOMA DE POSESIÓN DE PERSOAS MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL DA FGC 

Don/a ______________________________________________________, con DNI núm. _____________________, proclamado/a pola 

Xunta Electoral da FGC, con data 21-9-2022, como persoa membro da asemblea xeral polo Estamento de 

_______________________________, da Circunscrición Electoral de ________________________, por medio do presente 

documento dentro do prazo establecido no calendario electoral e de conformidade co previsto no art. 22 do Regulamento Electoral 

da FGC, DECLARA FORMALMENTE QUE ACEPTA O CARGO ANTERIORMENTE SINALADO. 

En _________________________, a _______ de ____________________________ de 2022 

(Sinatura) 

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumprimento do previsto na actual normativa sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle da obriga de 
confidencialidade sobre os datos de carácter persoal aos que teña acceso por motivo do seu cargo, así como do deber de utilizalos única 
e exclusivamente para os fins para os que lle foron facilitados, non podendo ser usados para unha finalidade distinta, non debendo 
divulgalos, publicalos, cedelos ou poñelos a disposición de terceiros, nin total nin parcialmente, calquera que sexa o soporte no que se 
atopen, tendo a obriga de cumprir a normativa vixente en protección de datos (Lei 3/18 de 5 de decembro, Regulamento UE 2016/679 
de 27 de abril e demais que resulte de aplicación) e debendo adoptar as medidas necesarias para garantir a súa confidencialidade, sendo 
responsable o que subscribe dos danos e prexuízos derivados do incumprimento das anteriores obrigas fronte a FGC ou terceiros 
prexudicados. 

A duración destas obrigas é de carácter indefinido e manterase en vigor con posterioridade á finalización da relación coa FGC. 

En _________________________, a _______ de ____________________________ de 2022 

(Sinatura) 

ELECCIÓNS FGC 

Documento de toma de posesión de persoas membros da asemblea xeral 
(persoas físicas)  

Estamento de deportistas, xuíces e árbitros e outros colectivos (xuventudes) 
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