FITXA ALTA DE SOCI / SÒCIA
DADES DEL
SOCI / SÒCIA

Número de soci :

Data :

/

/

NOM I COGNOMS

D.N.I.

DATA DE NAIXEMENT
ADREÇA
CODI POSTAL

POBLACIÓ

TELÈFON fix

TELÈFON mòbil

CORREU ELECTRÒNIC

DADES PARELLA

Número de soci :

NOM I COGNOMS

D.N.I.

DATA DE NAIXEMENT
TELÈFON fix

TELÈFON mòbil

CORREU ELECTRÒNIC
Els fills menors de 18 anys, poden gaudir del dret de soci sense pagar cap tipus de quota.

DADES FILLS :
Data
naixement

Nom i cognoms

Correu electrònic

Mitjançant la present MANIFESTO :
- Que conec l’entitat EL CENTRE, de Llorenç del Penedès, i que estic interessat/da en formar
part com a soci/a de l’esmentada entitat.
- Que CONSENTO EXPRESSAMENT i AUTORITZO a EL CENTRE per a que utilitzi la meva imatge
i/o la del/s meu/s fill/s, i també a que tracti les dades que voluntàriament cedeixo, d’acord amb
la informació rebuda ( veure Avisos Legals, al dors).
I per això, SOL·LICITO :
a la Junta Directiva de EL CENTRE, ser admès/a com a soci/sòcia de l’entitat, comprometentme expressament a complir els seus Estatuts i Reglaments vigents, i les obligacions que d’ells
se’n derivin, en el cas que la meva sol·licitud sigui admesa.
Signat :

A Llorenç del Penedès, el dia

de

de

EL CENTRE – C/ Abat Escarré, 19 – 43712 – LLORENÇ DEL PENEDÈS ( Baix Penedès )
CIF. G43080597 / Telèfon 629891477 / correu electrònic : socis@elcentre.cat

DADES BANCÀRIES :
Nom i cognoms del titular del compte :
N.I.F.:

Correu electrònic :

BANC O CAIXA
E S
IBAN

Entitat

Oficina

D.C.

Número de compte

ÚS DE LES DADES BANCÀRIES
Autoritzo a l’entitat EL CENTRE, de Llorenç del Penedès, a girar en el número de compte bancari
facilitat en aquesta fitxa d'inscripció totes les quotes de l'entitat a càrrec del/s soci/s detallat/s,
segons l'exigit per la Llei de Serveis de Pagament 16/2009.
signat :

AVISOS LEGALS

PROTECCIÓ DE DADES
De comformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter
Personal (LOPD) l’informem que les dades personals consignades en aquest formulari són
incorporades en fitxers titularitat de l’entitat EL CENTRE, de Llorenç del Penedès, amb la finalitat
de gestionar la seva sol·licitud.
Mitjançant la signatura d’aquest document, vostè presta el seu consentiment exprés per al
tractament de les dades personals aportades a través d'aquesta fitxa, amb fins relacionats amb la
gestió administrativa de la seva condició de soci, i també per a fer-li arribar informació
relacionada amb aquesta entitat, les seves activitats, i els serveis que puguin ser del seu interès.
Així mateix l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de
les seves dades, d'acord a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, dirigint-se per escrit al President/a de l’entitat (acompanyant còpia del DNI ) a l'adreça
que consta al peu d’aquest document.
DRETS D'IMATGE
D'acord amb l'article 3.a de la LOPD i el 5,1 del RLOPD, les imatges tenen la consideració d'una
dada personal, i el seu tractament exigeix un consentiment lliure, inequívoc, especific i informat.
Per la qual cosa, mitjançant la signatura s’aquest document, AUTORITZO que la meva imatge i/
o la del/s meu/s fill/s pugui/n aparèixer de forma clarament identificable en les fotografies i
gravacions que puguin realitzar-se a les activitats de l’entitat, i que s’exposin públicament en
qualsevol document gràfic i/o audiovisual de EL CENTRE, que es publiquin en qualsevol mitjà de
comunicació, a la pàgina web, canals socials ( Facebook, Twitter, Youtube, etc.) i revistes i altres
publicacions pròpies de l'entitat.
El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta, i amb renuncia formal a
qualsevol contraprestació econòmica.

EL CENTRE – C/ Abat Escarré, 19 – 43712 – LLORENÇ DEL PENEDÈS ( Baix Penedès )
CIF. G43080597 / Telèfon 629891477 / correu electrònic : socis@elcentre.cat

