FICHA DE SOCIO CAMERAL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E NAVEGACIÓN
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

DATOS EMPRESA
NOME OU RAZÓN SOCIAL
CIF
ENDEREZO POSTAL
ENDEREZO WEB
E-MAIL
TELÉFONO
FAX

REPRESENTANTE LEGAL
NOME E APELIDOS
TELEFONO DE CONTACTO
E-MAIL
TIPOLOXÍA DE EMPRESA E COTA ANUAL (Marque a casa correspondente)
Autónomo ou Sociedade con facturación de ata 500.000 € ano

Cota: 150 € (*)

Sociedade con facturación de 500.000 € a 3 M de facturación ano

Cota: 300 € (*)

Sociedade con facturación de 3 M € a 5 M de facturación ano

Cota: 900 € (*)

Sociedade con facturación de 5 M € a 10 M de facturación ano

Cota: 2400 € (*)

Sociedade con facturación de más de 10 M € de facturación ano

Cota: 4800 € (*)

(*) O gasto contable correspondente a Cota Cameral devengada no exercizo ten a consideración de GASTO

FISCALMENTE DEDUCIBLE conforme aos artigos 10.3 da LIS e 28.1 da Lei do IRPF
DATOS DE ACTIVIDADE
ACTIVIDADE PRINCIPAL

DATOS DE ACTIVIDAD

Nº DE TRABALLADORES
CENTROS DE TRABALLO

NETWORKING E PROMOCIÓN INTERNACIONAL
NETWORKING LOCAL
PRINCIPAIS EIXES DE ACTIVIDADE DA CÁMARA DOS
QUE DESEXA RECIBIR INFORMACIÓN (Marque as
casas que correspondan)

ÁREA DE INNOVACIÓN
MELLORA DA XESTIÓN EMPRESARIAL: XORNADAS
DIVULGATIVAS E ASESORAMIENTO
LOBBY

Nº CONTA BANCARIA DOMICILIACIÓN
(IBAN 24 díxitos)
En

Nome e cargo do Declarante

a

de

de 2019

Sinatura

✔

Acepto a política de protección de datos

✔

Acepto o envío de comunicacións comerciais dos servizos da Cámara ou nos que participe.

Cláusula Protección de Datos
Responsable:

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela. NIF: Q1573004 G. Rúa San
Pedro de Mezonzo, 44 baixo, 15701, Santiago de Compostela
Tfno.: 981596800 E-mail: informatica@camaracompostela.com

Finalidade:

Posibilitar o mantemento dos Censos da Cámara, a recadación e atribución das cotas camerais, así como levar a termo
as funcións encomendadas pola Lei 4/2014, do 1 de Abril e a Lei 5/2004 do 8 de Xullo, das Cámaras Galegas. Xestionar
os asociados, informarlles das actividades que lles poden ser de interese e xestionar os produtos e servizos que se lle
presten. Unha vez cumprida a prestación contractual, os datos de carácter persoal gardaranse, debidamente
boqueados, durante o período que estableza a normativa sectorial vixente. Non se comunicarán os datos a terceiros,
excepto por obrigación legal, nin se realizarán transferencias internacionais sen o seu consentimento. Nas
comunicación comerciais podrán utilizarse xestores tipo Mailchimp.
A lexitimación para o tratamento dos datos está baseada no consentimento por parte do interesado mediante a
aceptación das súas clausulas de protección de datos e a lexislación que aplica.
Cederanse os datos necesarios ás entidades bancarias para a xestión do cobro da cota e os que sexan necesarios para
cumprir cos requisitos legais.
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se a Cámara está a tratar datos persoais que lle conciernan,
ou non e se o tratamento baséase no consentimento pode retiralo.As persoas interesadas teñen dereito a se acceder
aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión
cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos e ao dereito á
portabilidad. Se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación
ante a autoridade de control en agpd.es. Pode exercer os seus dereitos no correo electrónico
informatica@camaracompostela.com ou na sede da Cámara. Debe acompañar unha fotocopia do seu DNI ou
documento válido en dereito. Pode consultar a nosa política de protección de datos
en:http://www.camaracompostela.com/política_privacidade.pdf

Lexitimación:
Destinatarios:
Dereitos:

Remítanos o presente formulario cumplimentado e asinado ao enderezo de correo electrónico
secretariageneral@camaracompostela.com ou por correo postal á sede da Cámara sita na Rúa San Pedro
de Mezonzo 44, baixo. 15701 Santiago de Compostela (A Coruña).

