INSCRIPCIÓ DE SOCI DEL CENTRE EXCURSIONISTA MONTCLAR
DADES DE LA FAMILIA
QUOTA (encercli-la)

INFANTIL

ADULT

FAMILIAR

MAJOR’65

FAMILIA (cognoms) _____________________________________________________
ADREÇA ___________________ CP ________ POBLACIÓ ____________________
Nº IBAN DE C/C _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

NOM DE TITULAR _____________ NOM DE L’ENTITAT _______________________
DADES DEL SOCI
NOM ________________

COGNOMS ____________________________________

DATA NAIXEMENT _______________ DNI ______________ MOBIL _____________
CORREU ELECTRÒNIC _________________________________________________
DADES DEL SOCI
NOM ________________

COGNOMS ____________________________________

DATA NAIXEMENT _______________ DNI ______________ MOBIL _____________
CORREU ELECTRÒNIC _________________________________________________
DADES DEL SOCI
NOM ________________

COGNOMS ____________________________________

DATA NAIXEMENT _______________ DNI ______________ MOBIL _____________
CORREU ELECTRÒNIC _________________________________________________

AUTORITZACIONS:
•
•

•

Autoritzo a carregar les quotes de soci corresponents al número de compte esmentat.
Amb la present signatura em dono per assabentat de les normes de funcionament del Centre i accepto
plenament els seus estatuts. A més, autoritzo que la meva imatge i la del/s meu/s fill/s pugui aparèixer en
fotografies corresponents a activitats programades per al Centre Excursionista Montclar, publicades en
qualsevol dels mitjans de difusió de les activitats del C.E.M.
Per la present, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO al Centre Excursionista Montclar amb NIF
G17235383 per al tractament de les dades que voluntàriament cedeixo, d’acord del que disposa la LLEI
15/1999, del 13 de Desembre i la LLEI 34/2002 de l’11 de Juliol i les directives B5/46/CE, dins de l’àmbit
professional de l’ENTITAT així com per a les que pugui cedir aquelles entitats públiques o privades a les quals
estigui obligat, bé per mandat legal o per dur a terme les activitats que té encomanades, amb les que e.stablirà
prèviament un contracte regulador de cessió de dades de caràcter personal

SIGNATURA: (Autorització del pare, mare o tutor en cas de soci menor d’edat)

S.F.G, a ____ de ________________ de _________

