FORMULARIO DE ALTA NO CORPO OFICIAL DE PERITOS
Nº COLEXIADO:
NOME:
DNI:
ENDEREZO:
CONCELLO:
PROVINCIA:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO:
E-MAIL:
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
[ ] Fotocopia do DNI

CLÁUSULA 1
[ ] Como membro do COP, e con fins estadísticos por parte do CPEIG, comprométome a notificar ao
CPEIG calquera requirimento que reciba como perito a través do COP. O incumprimento desta cláusula
forzará a miña baixa inmediata do COP.

CLAUSULA 2
[ ] Autorizo ao CPEIG para que publicite os meus datos de contacto e para o envío destes a xulgados e
demais entidades ás que o CPEIG estea obrigado segundo a normativa legal vixente.

CLÁUSULA 3
[ ] Autorizo ao CPEIG a ceder os meus datos de contacto á asociación Unión Profesional de Galicia para
a publicación, divulgación e distribución da Guía de Peritos Xudiciais.
A fin de acadar a máxima calidade nos traballos realizados polos membros do COP, a Comisión de
Peritaxes e Arbitraxes pon a disposición dos membros do COP un servizo de asesoramento para a
elaboración da proba pericial e a emisión do dictamen.
A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, en cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal, informa que os datos persoais que se proporcionan neste formulario serán incluídos nun ficheiro de datos de
carácter persoal titularidade desta entidade, o cal ten por finalidade a xestión do COP. Se o desexa pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e,
se é o caso, cancelación utilizando os medios de contacto indicados neste formulario.
A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia protexerá e gardará segredo sobre a información que posúe neste
ficheiro, solicitando a autorización expresa dos interesados para a súa cesión a entidades colaboradoras.

En _________________________________, a ____ de _________________ de ______

Asdo. _______________________________________________
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