ASSOCIACIÓ TOT DINS D’UN GOT
A CUMPLIMENTAR PER PART DEL SOCI
Nom:
Cognom 1:
Cognom 2:
DNI:
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Any inscripció:
Data Naixement:
E-mail:
Telèfon mòbil:
Altres telèfons:
E S
En cas de ser menor d’edat:
En / Na:
Amb DNI:
Autoritza a:
Amb DNI:
A formar part de la comparsa Tot dins d’un got. Amb la signatura d’aquest document, el
pare o tutor, es responsabilitza dels actes realitzats per la persona autoritzada fins
majoria d’edat. Una volta el soci passa a ser major d’edat, la responsabilitat escau
directament sobre el soci.
Juntament amb aquest full es deurà d’aportar:
Justificant de l’ingrés en efectiu de la matricula de 150€ al número de compte:
ES56 3174 5899 9811 5406 9320
Fotocòpia del DNI, fotocòpia de la llibreta d’estalvis i el document SEPA omplert i signat. En cas de ser
menor d’edat, a més es deurà d’aportar el DNI del pare o tutor.
- Es obligat per part del soci el compliment de les normes de la comparsa, en cas de faltar-ne a qualsevol, la junta es
reserva els drets per a prendre les decisions al respecte del soci independentment de cap òrgan estatutari.
- Amb la signatura d'aquest document autoritzo a la comparsa TOT DINS D’UN GOT al càrrec sobre el meu compte IBAN
anteriorment descrit de les quotes establertes.
De conformitat amb el que estableix l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades l'informem dels següents extrems:
- Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de
tractament en els fitxers responsabilitat de ASOC TOT DINS D'UN GOT.
- La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada el desenvolupament de les activitats de la comparsa. Així
mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.
- Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per al desenvolupament
de les activitats de la comparsa. Aquests són adequades, pertinents i no excessives.
- La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat de pertànyer i gaudir de les activitats de la
comparsa.
- Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els corresponent drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de
conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999 davant Associació Tot Dins d'un Got com a responsables del fitxer. Els drets
esmentats els pot exercitar a través del correu electrònic següent: totdinsdungotcomparsa@gmail.com

Signatura del Soci

Signatura Pare/ Tutor

