Sol· licitud d'associació
Dades personals
Nom i cognoms
Adreca
Codi postal

Població

Data de naixement

Edat

DNI

Teléfon mobil

Estudis

Professió

bft del munlclpl
Molí deis Mirons

Jesús i Maria centre

La Cava centre

Barracot

Hortets

Riumar

lnstitut - Parellada

Ambit rural

S91Bcclona Q/s dlfemnts amb/lB, m/actonats amb fA}11ntament c:/Q D9ltBbm I BI munldpl, d9ls quals W>fB
estar infonnat o parlicipar
Gestió Interna

Ensenyament

Esport i Benestar

Comunicacions

Sector Primari

Foment Cultural

Participació Ciutadana

Planificació Territorial

Teixit Associatiu

Enfocament Turístic

GestióTerritorial

lgualtat i Genere

Revalorització Económica

lmatge de Poble

Joventut

Acció Comercial

Defensa del territori

Fires

Ciutadania i Seguretat

Servei a les Persones

Poi ítiques Ambientals

GentGran
Dones
Festes

lnserció Laboral

Equipaments

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, quedo assabentat/da que Enlairem Deltebre serà el responsable del tractament de les meves
dades personals junt amb les dades obtingudes drant la meva participació a l'entitat. Aquest tractament, legitimat pel meu consentimet exprés, te fer finalitat realitzar la
gestió administrativa i organitzativa de les persones associades, el cobrament de quotes i l'enviament d'informació relacionada amb l'activitat de l'entitat.
En el supòsit de pèrdua de la condició d'associat/ada per la manca de pagament de les quotes, mitjançant la signatura del present document, autoritzo a Enlairem Deltebre
a conservar les meves dades personals per a la tramesa d'informació d'actualitat. les dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal.
Tambéquedo assabentat/ada que puc exercir els drets d'accès, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament de les meves dades personals contactant
amb la persona Delegada de protecció de dades, enviant un correu a hola@enlairemdeltebre.cat

Ordre de domiciliació directa - SEPA
Dades del com
Nom i cognoms
Adreca
Codi postal

Població

Número de compte/lBAN
Tipus de pagament

Anual

Semestral

Trimestral

Forma part d'Enlairem Deltebre!
Nonnal: 80€/anuals
Familiar (indiqui els noms):
2 persones: 120€ (quota anual pera dues persones/ unitat familiar)
3 persones: 176€ (quota anual pera tres persones/ unitat familiar)
A partir de 3: l'import de 3 més 15€ per cada nou associat/ unitat familiar
Jubilat/ada: 40€/anuals
Situació d'atur: 40€/anuals
Redu"fda: 10€/anuals (atenent a criteris socials)
EnlairemBaby: 10€/anuals (de O a 3 anys)
EnlairemJunior: 10€/anuals (de 4 a 15 anys)
Aportació propia:
En cas que no vul guis formar part de l'or ganit zació d'Enlairem com a associat per ò i gualment vul guis donar suport al
pro jecte , pots inscriure't com a simpatit zant amb una quota de 25 anuals .

Data:

Signatura:

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, quedo assabentat/da que Enlairem Deltebre serà el responsable del tractament de les meves dades
personals junt amb les dades obtingudes drant la meva participació a l'entitat. Aquest tractament, legitimat pel meu consentimet exprés, te fer finalitat realitzar la gestió
administrativa i organitzativa de les persones associades, el cobrament de quotes i l'enviament d'informació relacionada amb l'activitat de l'entitat.
En el supòsit de pèrdua de la condició d'associat/ada per la manca de pagament de les quotes, mitjançant la signatura del present document, autoritzo a Enlairem Deltebre a
conservar les meves dades personals per a la tramesa d'informació d'actualitat. les dades no es cediran a tercers, excepte per obligació legal.
Tambéquedo assabentat/ada que puc exercir els drets d'accès, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament de les meves dades personals contactant amb la
persona Delegada de protecció de dades, enviant un correu a hola@enlairemdeltebre.cat

