A efectos da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, informáselles de que os datos persoais proporcionados incorporaranse (ou actualizarán) aos ficheiros da COMPAÑÍA GALEGA DE
SILVICULTORES S.L., con domicilio en Rúa do Villar nº 33, 1º 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA. Ten dereito ao acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei, que poderá exercitar mediante escrito dirixido
ao responsable dos mesmos, na dirección anteriormente indicada.

COMUNICACIÓN DE OUTRAS PROPIEDADES BAIXO XESTIÓN
Grupo de Certificación FSC

SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE

D/Dª .................................................................................................................. NIF: ...............................................
En calidade de persoa física
En calidade de representante da entidade xurídica ...................................................................................

MANIFESTO

que as propiedades indicadas na seguinte táboa, coas que teño a vinculación que se
indica, non son incluídas no certificado SCS-FM/COC-004741, na súa modalidade de grupo, concedido a
SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE polos motivos que se refiren a continuación:
NOME DE MONTE/FINCA

CONCELLO

ZONA-POLÍGONO-PARCELA

SUP. (ha)

VINCULACIÓN

MOTIVO

MOTIVO polo que non se adscribe ao grupo (indicar nº)
1. Superficie forestal sen planificar
2. Falta de recursos económicos para certificar toda a superficie de forma simultánea
3. Superficie forestal xa certificada por outros selos ou a través doutros sistemas grupais
4. Intención de certificación escalonada e progresiva

VINCULACIÓN co monte (indicar nº)
1. Propietario
2. Arrendatario
3. Xestor
4. Consultor

5. Outros motivos: ....................................................................................................................................................

5. Outras: ..........................................................

Nas parcelas antes indicadas ME COMPROMETO a non facer actividades abertamente contrarias aos
Principios e Criterios FSC e, en particular a:







Non participar na tala e o comercio ilegal de madeira ou produtos forestais;
Non violar os dereitos tradicionais e humanos nas operacións forestais;
Non destruír zonas de alto valor de conservación durante a execución das operacións forestais;
Non converter, de xeito significativo, bosques en plantacións ou outros usos non forestais;
Non introducir organismos modificados de xeito xenético nas operacións forestais;
Non violar calquera dos convenios laborais fundamentais da OIT tal como se definen na
Declaración da OIT relativa aos principios e dereitos fundamentais no traballo.

En ..................................., a ......... de ........................... de 201....

Sinatura do propietario/a ou xestor/a
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