CLUB EXCURSIONISTA SEVA

Carrer Dalt, núm. 5
08553 Seva

Sol·licitud d’inscripció com a soci
Nom :
1er Cognom :
2on Cognom :
NIF:

Data Naixement:

Domicili :
Població :

Codi Postal :

Telèfon :

Mòbil :

e-mail :

Modalitat Soci : Júnior ( < 18 anys), Numerari, Familiar :
( per la modalitat Júnior y Familiar s’han d’omplir les dades del darrera del full ).
La quota anual és de 25 euros pel soci familiar, 20 euros pel numerari i 15 euros pel júnior.
Signatura sol·licitant:

Pagament per banc / caixa
Senyors del Club Excursionista Seva, els prego que, d'ara endavant, els meus rebuts de soci
siguin presentats en cada anualitat al següent Compte corrent:

(Entitat, Oficina, D.C., Núm. compte):

/

/

/

Que correspon a l'entitat (Nom):
Nom del titular del compte corrent:
Signatura del titular:

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’Entitat Club Excursionista Seva. per a que tracti les dades, d’acord
amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C,
dins de l’àmbit propi de l’Entitat Club Excursionista Seva, per a poder dur a termes les funcions que té encomandes segons
el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per
imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, i amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador
de transferència de dades de caràcter personal personal i d’informació sobre persones.

Modalitat Soci Familiar. Informar els membres de la unitat familiar que també seran socis:

Nom i Cognoms:

NIF:

Data Naixement:

Nom i Cognoms:

NIF:

Data Naixement:

Nom i Cognoms:

NIF:

Data Naixement:

Nom i Cognoms:

NIF:

Data Naixement:

Nom i Cognoms:

NIF:

Data Naixement:

Modalitat Soci Júnior. Autorització del pare / mare o tutor per a menors de 18 anys:
Nom Tutor:
1er Cognom Tutor:
2on Cognom Tutor:
NIF:

Telèfon:
Signatura del Tutor:

CLUB EXCURSIONISTA SEVA

Carrer Dalt, núm. 5
08553 Seva

CESSIÓ DE DADES PERSONALS
L’Entitat CLUB EXCURSIONISTA SEVA posa en el seu coneixement que dita Entitat disposa de un
fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu documental general denominat
BASE DE DADES GENERAL D’ADMINISTRACIÓ.
La finalitat de la seva creació és l’administració i gestió de tota la informació i de la documentació
referent als associats i persones relacionades professionalment amb l’Entitat
Els destinataris de la informació són tots els serveis que organitza l’Entitat, així com als estaments
oficials públics i privats que per llei o per ser precís exigeixin la cessió; entre ells la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC)
Las respostes a les preguntes plantejades en el present formulari tenen caràcter voluntari.
La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com conseqüència la impossibilitat de ser assistit
pels nostres serveis.
En tot cas, vostè té dret a exercitar els drets d’OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ i CANCELACIÓ
en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre.
El responsable del fitxer es l’Entitat CLUB EXCURSIONISTA SEVA. Per exercitar els drets
mencionats, i per a qualsevol esclariment, pot dirigir-se per escrit a l’Entitat a la següent direcció:
Carrer Dalt número 5, 08553 Seva.
Llegit i conforme amb els paràgrafs anteriors,
Per la present, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l’Entitat CLUB EXCURSIONISTA
SEVA per a que tracti les dades que voluntàriament cedeixo, d’acord amb el que disposen la Llei
15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins
de l’àmbit professional de l’Entitat així com per a que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i
privades a les que hi estigui obligat, be per mandat legal o per a dur a terme les activitats que té
encomanades, amb les que establirà prèviament un contracte regulador de cessió de dades de
caràcter personal.

Nom :

.....................................................................................................................................

Cognoms: .....................................................................................................................................
DNI:

...................................

Signatura

A la localitat de ................................. el dia ................................................................................

