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FES-TE’N SÒCIA O SOCI
assemblea.cat/fes-te-soci

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
ALTA DE SÒCIA O SOCI
Nom
Cognoms
Data de naixement
Document d’Identitat
Adreça
Població
CP

Districte*

* obligatori en el cas de Barcelona

Telèfon
Adreça electrònica
Quotes

5€/mes
3€/mes
11€/mes

Pagament

General

Trimestral

Reduïda

Semestral

(estudiant/jubilat/aturat)

Familiar
(més de dos membres)

Anual

Altre import

Moltes gràcies per la teva inscripció.
Ara que has fet el pas per ser sòcia o soci, informa’t de com inscriure’t a
una assemblea sectorial o a l’assemblea de joves a dades@assemblea.cat
Accepto els drets i deures dels membres de l’associació detallats en els Estatuts i em comprometo expressament amb
els seus objectius fundacionals.
Signatura i data:

Dono el meu consentiment per al tractament
de les meves dades per gestionar la meva alta
com a sòcia o soci de l’Assemblea Nacional
Catalana i per rebre la informació relacionada.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Assemblea Nacional Catalana. FINALITAT: La finalitat és la gestió de l’alta de l’interessat com a sòcia
o soci de l’Assemblea Nacional Catalana i la informació relacionada. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les dades personals
és el consentiment lliure i explícit, manifestat mitjançant la signatura donada. DESTINATARIS: Les dades seran gestionades per empleats
o persones autoritzades pel responsable. I només seran cedides en cas d’obligació legal. DRETS DE L’INTERESSAT: Accedir, rectificar
i suprimir les dades personals, així com altres drets, que s’especifiquen en la nostra Política de Privacitat. Pot exercir els seus drets adjuntant una fotocòpia del seu DNI o passaport a les adreces següents: ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, carrer Marina, 315 08025
BARCELONA. O per correu electrònic a dades@assemblea.cat INFORMACIÓ ADDICIONAL: Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra Política de Privacitat, al web www.assemblea.cat o al correu electrònic dpo@assemblea.cat.

