FORMULARI DE SOCI/SÒCIA

El soci o sòcia del Casal Claret és una persona que es sent vinculada i/o participa de les múltiples activitats, projectes i finalitats que formen el mosaic de l’associació.
Dades personals
Nom i cognoms
DNI/NIE

Email

Adreça
Localitat

C.P.

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Participació
Aporto part de meu temps de forma voluntaria en el següent projecte
Aportació econòmica. Tu tries l’import i la periodicitat. Recorda que desgrava fiscalment.
(Cal omplir la graella d’autorització bancària).
Rebent informació periòdicament sobre les activitats i els projectes.

Aportació econòmica (si t’interessa)
Em comprometo a realitza una única aportació econòmica de

€

Em comprometo a realitzar una aportació econòmica amb una periodicitat
mensual

trimestral

anual

de

20 €

30 €

50 €

€

Autorització bancària
En el present document autoritzo a domiciliar des del dia d´avui i fins a nova ordre, el compte bancari que s´especifica en la present autorització. *Si tu no ho manifestes es renovarà automàticament cada any.
Banc / Caixa
Adreça

Localitat

Codi IBAN
*El deutor/a té dret a que la seva entitat li retrocedeixi el pagament, una vegada aquest ha estat carregat al seu compte corrent, en els termes i condicions que
hagi convingut amb la referida entitat bancària. La present ordre de domiciliació quedarà en custòdia de l´Associació Casal Claret de Vic.

Transferència o ingrés al nostre compte
(si ho prefereixes)

TRIODOS BANK: ES77 1491 0001 2121 0961 2628 // BBVA: ES66 0182 3507 4002 0800 7644

Protecció de dades
De conformitat amb el previst en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de Dades de Caràcter Personal, ASSOCIACIÓ CASAL
CLARET DE VIC posa en el seu coneixement que té una base de dades de caràcter personal dels seus socis/es, que conté les dades personals proporcionades pels
mateixos i necessàries per tal de poder portar a terme les aportacions tant personals, com econòmiques, a l´associació (noms i cognoms, NIF, domicili, correu
electrònic i telèfon de contacte).
S´ informa al sota signant que les dades de caràcter personal tractades pel responsable ho són amb la única finalitat de poder prestar els serveis i projectes que
constitueixen l´objecte de l´associació, així com per informar-lo d´altres activitats que es porten a terme en l´Escola de la Pau, personalitzar el servei, així com
per informar-lo de nous projectes que es puguin portar a terme en un futur ASSOCIACIÓ CASAL CLARET DE VIC (a través de correu postal, o bé via newsletters).
Se li comunica que no s´ efectuaran cessions de les seves dades de caràcter personal a tercers, a excepció de les dades de caràcter personal mínimes exigides
per les entitats financeres que gestionen el cobrament dels serveis prestats, així com la comunicació a l´ Agència tributària en compliment de les obligacions
fiscals del Responsable del tractament.
S´informa al sota signant que té dret a exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel.lació, oposició, a l´oblit o supressió, limitació de tractament i portabilitat de les
seves dades davant el Responsable del tractament ASSOCIACIÓ CASAL CLARET DE VIC, lliurant una comunicació a la direcció de email casalclaret@casalclaret.
org, o bé comunicant-ho per escrit al domicili situat al carrer Ramada nº 14 de Vic (Barcelona).
LLegit i conforme amb els anteriors paràgrafs el sota signant, per mitjà del present CONSENTEIX EXPRESSAMENT I AUTORITZA a ASSOCIACIÓ CASAL CLARET
DE VIC perquè en compliment dels fins directament relacionats, tracti les meves dades de caràcter personal de conformitat amb el que disposa el Reglament
General de Protecció de Dades 2016/679.

Signatura:
								

								

Vic, a ..... de ........................................................ de ............

