FITXA D'INSCRIPCIÓ DE NOVES PERSONES SÒCIES
ASSOCIACIÓ CRITS I RENOU
DADES PERSONALS:
NOM:
LLINATGES:
DATA DE NAIXEMENT:__/__/____
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CODI POSTAL:
NÚM. DE TELÈFON:___ ___ ___
CORREU ELECTRÒNIC:
-Sol·licit fer-me soci/sòcia de l'Associació Crits i Renou, tot
comprometent-me a complir els drets i deures recollits als estatuts de
l'associació, en la modalitat de:
·Soci Ordinari (2€ anuals)
·Soci Protector (15€ per trimestre)
·Soci Mecenes. Si optau per aquesta modalitat, indicau la quota
(superior a 60€ anuals) que voleu aportar:

Autoritz el pagament de la quota que correspon a la categoria de
soci marcada, i accedeixo a que el cobrament de la quota s'efectuï a
través de l'IBAN aportat i de forma automàtica.
A _____________, __ de _______ de ____.
SIGNATURA:
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou
Reglament General de Protecció de dades, t’informam del següent: el responsable de les dades facilitades
lliurement és l'Associació Crits i Renou (NIF G65933020), amb seu a Plaça de Vicenç Martorell 1º, Baixos,
08001, Barcelona, telèfon 931 72 84 60 i correu electrònic critsirenou@gmail.com. En nom de l’organització
tractam la informació que ens facilitau per tal d’oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és
facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les
necessitats de les persones sòcies. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o
durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte
en els casos en què hi hagi una obligació legal. Teniu dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació Crits i
Renou està tractant les vostres dades personals, per tant teniu dret a accedir a les vostres dades personals, a
rectificar les dades inexactes o a sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Així
mateix, sol·licitam la vostra autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

-Vull rebre informació de l'Associació Crits i Renou a través del
correu electrònic:
·Sí, ho vull
·No vull rebre informació
DADES BANCÀRIES (només per a socis protectors i socis
mecenes):
IBAN PER A LA DOMICILIACIÓ:
_________________________________________________

Persona
responsable

Associació Crits i Renou

Finalitat

Incorporació al Llibre de persones sòcies; cobrament de la quota; i enviament de la
butlleta informativa (si escau).

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Persones
destinatàries

No es cediran dades a tercers

Drets

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'expliquen
a la informació addicional. Podeu consultar més informació sobre la política de
privacitat a: https://www.nouespaimallorca.cat/fes-te-soci

Procedència

De la persona interessada

