
FICHA DE AFILIACIÓN Á  

Unión Sindical de  

Docentes de Galicia-CUT   

 

Nome e apelidos ............................................................................................................... 

con NIF/NIE:…............................. e domicilio en……………………………………………………………..      

…………………………………………………………… CP............... Concello de  ………………………………      

Provincia de ………………………………. 

 Tlfno.:.............................     Correo electrónico:.............................................................. 

CORPO: ……………………… ESPECIALIDADE…………………………………………………………………….. 

CENTRO DE DESTINO (actual/último): …………………………………………………………………………. 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA F. carreira           F. interino          Substituta        Retirado 

unha vez lidos os ESTATUTOS do Sindicato USDG,  estando de acordo cos principios 

morais de defensa e protección do ensino público e dos seus traballadores,  

profesorado definitivo e temporal (en activo, en listas ou retirados) de toda Galicia, e 

querendo participar na medida das súas posibilidades nas actuacións da USDG que se 

realicen a tal efecto, SOLICITA ser membro da Unión Sindical de Docentes de Galicia.  

Esta solicitude deberá ser enviada ASINADA á dirección de correo electrónico do 

Sindicato:    afiliacion.usdgcut@gmail.com 

achegando ademais copia dixitalizada do DNI por ambas caras (arquivo .jpg ou 
similar) ou usando sinatura electrónica.  

Tamén se achegará o documento de cobro da cota sindical na modalidade elixida. 

ASDO: 

 

En                                     , a              de                        de 20      . 

(USDG velará pola confidencialidade dos datos recollidos nesta solicitude no marco dos 
seus Estatutos e acordos confederais.) 

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Regulamento Xeral de 

Protección de Datos do 25 de maio, le informamos que os datos persoais que nos facilita serán incorporados ao 

ficheiro denominado “afiliados” baixo responsabilidade de USDG. Os seus datos serán utilizados nas tarefas propias 

da xestión administrativa da USDG así como para enviarlle información das actividades desenvolvidas pola USDG. 

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición establecidos na Lei a través dun correo 

electrónico dirixido a info@usdg.gal 

 Dou o meu consentimento para que  USDG trate os meus datos coas finalidades descritas anteriormente   

SI_____    NON______ 



 

OPCIÓN A: 

 AUTORIZACIÓN BANCARIA PARA COBRO DE COTA USDG 

TRIMESTRAL:               

 

Nome                                                Apelidos  

Enderezo  

Concello                                                             CP                              Provincia  

 

TITULAR DA CONTA Nº (IBAN) - Achegar fotocopia ou imaxe do código de conta de cliente CCC se 
se cubre a ficha a man. 

 

 

** Autorizo a USDG a proceder ao cobro da seguinte cota:  

Cota mensual ordinaria 10€                 Cota mensual reducida para desempregados 5€  

 

** Con fin de abonar dita cota, elixo: 

Domiciliación Bancaria trimestral                   

Asinado:  

 

 

 

 

 

(USDG velará pola confidencialidade dos datos recollidos nesta solicitude.) 

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Regulamento Xeral de 

Protección de Datos do 25 de maio, le informamos que os datos persoais que nos facilita serán incorporados ao 

ficheiro denominado “afiliados” baixo responsabilidade de USDG. Os seus datos serán utilizados nas tarefas propias 

da xestión administrativa da USDG así como para enviarlle información das actividades desenvolvidas pola USDG. 

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición establecidos na Lei a través dun correo 

electrónico dirixido a afiliacion.usdgcut@gmail.com Dou o meu consentimento para que  USDG trate os meus datos 

coas finalidades descritas anteriormente   

SI_____    NON______ 

 



OPCIÓN B: 

 AUTORIZACIÓN PARA COBRO DE COTA USDG MENSUAL EN 

NÓMINA:               

 

Nome                                                Apelidos  

 

Enderezo  

 

Concello                                                             CP                              Provincia  

 

DI/NIE  

 

Corpo 

 

Especialidade   

 

Destino   

 

 Concello                                              Provincia  

  

** Autorizo a USDG a proceder ao cobro da seguinte cota sindical na miña nómina:  

Cota mensual ordinaria 10€                 Cota mensual reducida para desempregados 5€  

Asinado:  

 

 

 

(USDG velará pola confidencialidade dos datos recollidos nesta solicitude.) 

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Regulamento Xeral de 

Protección de Datos do 25 de maio, le informamos que os datos persoais que nos facilita serán incorporados ao 

ficheiro denominado “afiliados” baixo responsabilidade de USDG. Os seus datos serán utilizados nas tarefas propias 

da xestión administrativa da USDG así como para enviarlle información das actividades desenvolvidas pola USDG. 

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición establecidos na Lei a través dun correo 

electrónico dirixido a afiliacion.usdg.cut@gmail.com 

 Dou o meu consentimento para que  USDG trate os meus datos coas finalidades descritas anteriormente   

SI_____    NON______ 



INSTRUCIÓNS:  

 

Elixe a opción que prefires para a túa aportación a USDG e enche un dos 

dous formularios que tes a continuación. Unha vez cuberto todo, envía 

os formulario asinados ao correo afiliacion.usdg.cut@gmail.com 

Recibirás un correo de confirmación da recepción do teu formulario nas 

seguintes 24 horas. En caso contrario contacta con nós.  

Para calquera dúbida contacta con nós nos grupos de telegram, vía 

messenger ou vía email.  

No caso de baixa do sindicato, a mesma implica baixa a tódolos efectos.  

Aqueles docentes en listas que se atopen no desemprego poderán 

abonar a cota solidaria de 5€ mensuais. 

Non se aceptan cobros en man da cota sindical 

 

 

mailto:afiliacion.usdg.cut@gmail.com

