
 
Que é a Asociación  

PIANEIROS? 

Rexistro de asociacións culturais: 2014/018958-1 

FAITE PIANEIRO! 

SOLICITUDE DE ALTA COMO SOCIO 

Tipo de socio de Pianeiros (márquese o caseleiro que corresponda): 

1.□ Socio (maior de 18 anos) 

2.□ Socio estudante infantil (menores de 14 anos) 

3.□ Socio estudante xuvenil (de 14 a 18 anos) 

4.□ Socio familiar (2 o mais membros da unidade familiar) 

Datos do solicitante ou do pai/nai/tutor ( para socios tipo 2,3 e 4) 

Nome e Apelidos 

da nai ou/e pai  

NIF/Pasaporte  

Email  

Domicilio familiar  

Tlfns de contacto  

Datos dos socios menores de idade 

Soci@ 1: 

Nome e Apelidos  

Data de nacemento ........../.........../………. 

Nivel e centro de estudos  

Soci@ 2:  

Nome e Apelidos  

Data de nacemento ........../.........../………. 

Nivel e centro de estudos  

Autorización para os socios menores de idade: 

 

D./Dna..................................................., con DNI........................, 

pai/nai do menor.......................................................................... 

autorizo ó meu fillo/filla a facerse socio/socia da Asociación 

pianeiros. 

En ….........................., a …........de..............de 20.... 

 

Asdo. …........................................................ 

Para facerte socio de Pianeiros tes que enviarnos 

esta solicitude de alta, xunto co xustificante ban-

cario do pago da cuota anual. Podes enviarnos 

esta documentación por correo postal á direc-

ción : 

 

Asociación Pianeiros 

Rúa Emilio González López, nº 72 8ºD CP 15011 A 

Coruña 

ou por correo electrónico á dirección: 

socios@pianeiros.es 

 

A cuota de inscripción anual é de 20 €. Os socios 

familiares farán unha única aportación de 20€ 

para todos os membros da familia que se fagan 

socios. 

O número de conta para realizar o ingreso ou 

transferencia bancaria é (indíquese o nome do 

socio): 

IBAN ES04 3183 1500 9410 0374 9627  

ARQUIA, Caja de arquitectos, 

Rúa Emilio Pardo Bazán,nº27 A Coruña 

 

 

SOLICITUDE DE ALTA COMO SOCIO 

Infórmate escribindo a  info@pianeiros.es  

ou chamando aos  teléfonos de contacto:  

653358476 – 651196250 



 

Que é a Asociación PIANEIROS? 

 

Pianeiros é unha asociación galega de apoio ós pianistas. 

Queremos servir de reforzo e estímulo para os estudantes de 

piano máis novos da Comunidade Autónoma Galega. Esta 

asociación nace co obxectivo de sumarse ós esforzos xa exis-

tentes en moitos ámbitos educativos formais e non formais, 

pero con novos matices. 

Obxectivos da Asociación Pianeiros 

Os fins principais da nosa asociación son: 

 

• Favorecer a difusión da cultura musical pianísti-

ca en todo o territorio da Comunidade Autónoma, 

especialmente no mundo rural galego. 

• Apoiar a ampliación formativa dos estudantes 

de piano en Galicia que se atopan nas súas etapas 

iniciais de aprendizaxe musical. 

 

Andando o tempo gustaríanos chegar a realizar activi-

dades diversas que: 

•  Sirvan de apoio á labor que se realiza nos cen-

tros de ensino musical regrado. 

• Dean difusión á Música “clásica” en ámbitos nos 

que non é doado chegar. 

• Contribúan a vertebrar o acceso á cultura musi-

cal en todos os eidos posibles do territorio galego. 

• Supoñan un beneficio social engadido. 

 

A quen se dirixe Pianeiros 

Se es: 

- ALUMNO/A DE PIANO 

- PAI/NAI DUN/HA ESTUDANTE DE PIANO 

- PROFESOR/A DE PIANO 

- OU SE SIMPLEMENTE CHE INTERESA O MUNDO DO 

PIANO 

Gustaríanos contar contigo para desenvolver estes 

proxectos. 

 

 

ASOCIACIÓN  PIANEIROS  informa  ó  titular  dos  datos,  ou  no  
seu  caso,ó  seu representante ou tutor  legal,  de que os datos de 
carácter  persoal  facilitados serán incluidos nun tratamento de 
ASOCIACIÓN PIANEIROS (G70447255), responsable do mesmo, 
coa  única finalidade de desenvolver as actividades culturais, divul-
gativas e formativas propias da asociación, así como a  administra-
ción dos socios da mesma. No caso de que os devanditos datos 
non fosen facilitados, ou non fosen facilitados de xeito  veraz,  
íntegro  e  exacto,  non  será  posible  a  alta  como  socio  por  
parte  do solicitante ou do su representante legal. Non  realizamos  
cesións  a  terceiros  dos  datos  do  socio,  agás  consentimento  
ou indicación expresa do mesmo, nin transferencias de datos a 
países ubicados fóra da Unión Europea. Tampouco realizamos 
decisións automatizadas nin elaboramos perfís cos datos persoais.  

En  calqueira  caso,  os  titulares  dos  datos  poden  exercer  os  
dereitos  de  acceso, limitación do tratamento,  rectificación,  su-
presión,  portabilidade e oposición dos seus datos persoais,  solici-
tándoo por  escrito ó titular  na seguinte dirección:RÚA EMILIO 
GONZÁLEZ  LÓPEZ  ,  nº72,  8ºB,  C.P  15011  A  Coruña,  ou  
ben  por  email   a socios@pianeiros.es Asemade,  infórmase ó 
interesado do seu dereito a interpoñer unha reclamación ante a 
Axencia Española de Protección de Datos,  se o estima oportuno. 

Mediante a sinatura do presente documento, vostede entende e 
acepta o tratamento de datos para a finalidade descrita por parte 
de  ASOCIACIÓN PIANEIROS. 

(No seu caso, marcar cun X) 

 Acepto suscribirme á Newsletter de ASOCIACIÓN PIANEIROS,   
así  como recibir  novidades, noticias e outra información relacio-
nada coas actividades desenvolvidas pola ASOCIACIÓN PIANEI-
ROS, mediante correo electrónico.   

Nome e apelidos do socio:  

_____________________________________________ 

 

Titor ou representante legal (no seu caso) :  

_____________________________________________ 

 

Na Coruña, _____ de ________________ de 20____ 

 

 

                      _______________________ 

Asdo.: O Socio ou no seu caso, o Titor ou Representante legal do 
mesmo. 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGE-

NES DE MENORES POR ASOCIACIÓN PIANEIROS 

 Coa inclusión das novas tecnoloxías dentro  das comunicacións,  
publicacións e actividades divulgativas que pode realizar a ASO-
CIACIÓN PIANEIROS e a posibilidade de que nestas poidan apare-
cer as vosas imaxes ou as imaxes dos vosos fillos durante a reali-
zación dos servicios ofrecidos, e dado que o dereito á propia imaxe 
está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 

1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade per-

soal e familiar e á propia imaxe e o Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeo e do Consello,  do 27 de abril  de 2016,  relati-
vo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento 

de datos persoais e á libre circulación de estes datos, a  ASOCIA-
CIÓN PIANEIROS  pide o consentimento ós asociados ou a os 
seus pais ou titores legais para poder publicar as imaxes e grava-
cións nas que aparezan os mesmos, individualmente ou en grupo, 
que con carácter divulgativo se poidan realizar, relacionadas coas  
actividades desenvolvidas pola nosa asociación.  

Don/Dona _______________________________________     

con DNI ____________________  como asociado ou como    

pai/nai ou titor do menor _______________________   

________________________________________________ 

Autorizo á ASOCIACIÓN PIANEIROS a un uso pedagóxico das 
imaxes realizadas en servicios contratados coa mesma e publica-
das: 

· Na páxina web e perfís en redes sociais da Asociación. 

· En Filmacións destinadas á difusión educativa ou formativa. 

· En Fotografías para revistas ou publicacións de ámbito relaciona-
do coa nosa actividade. 

 

Na Coruña, _____ de ________________ de 20____ 

ASINADO: 


