CLUB CICLOTURISTA MÓRA LA NOVA
Casal Municipal. C/Major núm. 88 - 43770 MÓRA LA NOVA
Podeu trobar informació sobre les activitats del Club a:
Blog < http://ccmoralanova.blogspot.com/ >
Facebook < https://www.facebook.com/ccmoralanova >
Correu-electrònic: < ccmoralanova@gmail.com >

NIF: G43314988

FORMULARI D’ALTA COM A SOCI/SÒCIA

DADES PERSONALS:
1er COGNOM

2n COGNOM

NOM

DOMICILI

POBLACIÓ

DNI – NIF

CODI POSTAL

PROVÍNCIA

PAÍS

E-MAIL

TELÈFON FIXE

TELÈFON MÒBIL

SUCURSAL

LOCALITAT

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
ENTITAT

NÚM. DE COMPTE IBAN (24 DÍGITS):

ENTREGAR AQUEST FORMULARI A:
PERSONALMENT A: Ignasi Albi Marin o Ramon Castellví Màdico
PER CORREU ELECTRÒNIC: ccmoralanova@gmail.com
Data i Signatura

QUOTA ANUAL:
• Quota de soci principal: 9,00 Euros
• Quota familiar: Soci 9,00 € i 3,00 € per la resta de familiars de primer grau que es vulguin fer socis
EN CAS DE FER SOCI ALTRES PERSONES DE LA FAMÍLIA INDICAR:
1er COGNOM

2n COGNOM

NOM

1er COGNOM

2n COGNOM

NOM

1er COGNOM

2n COGNOM

NOM

Desitjo rebre a l’e-mail facilitat informació relacionada amb les activitats del Club (calendari de sortides, notificacions,
convocatòries d’assemblees i altres comunicacions adreçades al soci)
Autoritzo al Club a utilitzar en els mitjans telemàtics i publicacions de què aquest disposa les fotografies i gravacions en què
aparegui la meva imatge obtingudes en les activitats que aquest realitza.
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De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les dades
personals consignades en aquest formulari són incorporades en fitxers titularitat del Club amb la finalitat de gestionar la seva
sol·licitud. En cas d’autoritzar-nos, les seves dades de contacte podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions
relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès i d'altres relacionades.
Així mateix, atès que el dret a la pròpia imatge es troba reconegut a l’article 18.1 de la Constitució regulat per la Llei Orgànica
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, el Club demana el seu
consentiment per aparèixer de forma clarament identificable en les fotografies i gravacions que puguin realitzar-se durant les
activitats del Club, i que s’exposin públicament a la pàgina web, canals socials (Facebook, Twitter, Youtube, etc.), revistes o altres
publicacions internes o de tercers. El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a
qualsevol contraprestació econòmica.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació
escrita al Club amb la referència. "Protecció de dades", adreçada al Carrer Major, núm. 88, de Móra la Nova (43770), o bé per
correu electrònic a ccmoralanova@gmail.com.
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