FORMULARIO DE SOLICITUDE DE EXENCIÓN DE COTA COLEXIACIÓN POR
DESEMPREGO

NÚMERO DE COLEXIACIÓN:
NOME:
DNI:
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
[ ] Fotocopia do DNI
[ ] Certificado que acredite a situación de desemprego.

CLÁUSULA 1
[ ] Autorizo ao CPEIG a solicitar no meu nome á Tesourería Xeral da Seguridade Social información
sobre a miña situación laboral, puidendo o CPEIG utilizar esta autorización en calquera momento para
verificar o estado de desemprego.

CLAUSULA 2
[ ] Comprendo e acato que durante a permanencia na situación de exención de cota de colexiación por
desemprego o acceso aos servizos colexiais estará suxeito ás limitacións que a Xunta de Goberno estime
pertinentes de cara a manter a sostenibilidade económica e operativa do colexio.

CLÁUSULA 3
[ ] Unha vez iniciada a exención de cota de colexiación por desemprego comprométome a:
(a) Acreditar a permanencia na situación de desemprego mediante a documentación e procedemento
que a Xunta de Goberno considere pertinente a tal efecto.
(b) Notificar a finalización da situación de desemprego en canto esta se produza.
(c) Aboar as cotas de colexiación desde o momento da finalización da exención de cota
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 colexio. 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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