Formulario de inscrición como elector
Cubrindo este formulario, calquera persoa empadroada nalgún concello de Galicia poderá inscribirse para participar
no proceso de Primarias de Compromiso por Galicia.
Para participar como elector ou electora no proceso de Primarias é necesario estar inscrito nos censos de
Compromiso segundo o artigo.2 do Regulamento de Primarias http://www.compromiso.gal/municipais-europeas//-191397 e mostrar a adhesión ao documento “Tese política” que conforma o cerne da teoría política de CxG
http://www.compromiso.gal/bases-politicas/documentos-3197



Lin e Comparto o documento de “Tese Política"



Lin e cumpro o recollido no Artigo.2 (apartados 1,2,3) do Regulamento de Primarias

Nome *
Apelidos *
Enderezo *
Código Postal *
Concello *
Teléfono *
Enderezo Electrónico *
Data de nacemento *
Documento de Identidade *
Protección de Datos de Carácter Personal * Protección de datos. -Ao marcar esta cela, en cumprimento do disposto na
LOPD 15/1999 do 13 de Decembro e a normativa actual reguladora, autoriza a Compromiso por Galicia á inclusión
dos datos aquí recollidos nos seus ficheiros, debidamente inscritos ante a AEPD, para o seu tratamento, coa finalidade
de posibilitar a miña participación no proceso de Primarias para as eleccións municipais 2019. -Autorizo tamén a
Compromiso por Galicia a inscribirme no seu ficheiro xeral de simpatizantes para permitir a adecuada execución das
súas actividades e campañas, a comunicación das distintas convocatorias que puideran corresponder e a información
da súa liña política e programática. Esta comunicación poderá realizarse a través de calquera medio, incluíndo correo
postal e electrónico, SMS, ou calquera medio que fora necesario. -Autoriza, tamén, á Compromiso por Galicia ao
tratamento destes datos para a xestión diaria da organización e calquera outro tratamento que fora acordado polo
Consello Nacional. - Así mesmo, considérome informado de que podo exercer os meus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición comunicándome co Responsábel da Xestión de Datos de CxG, a través do email cxgcomunica@compromiso.gal



Coñezo e acepto a Política de Protección de Datos
Envío ao e-mail info@compromiso.gal

