AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A GENT GRAN DE CASTELLAR DEL VALLÈS

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ / BAIXA / MODIFICACIÓ DADES
Nom i Cognoms
Data naixement

Núm. Soci

Adreça
Població

CÒDI POSTAL

DNI*

TELÈFON

MÒBIL

Correu electrònic
*Cal adjuntar fotocòpia DNI.
La condició de soci es renovarà automàticament a finals de juliol. Les baixes s’han de comunicar abans del 15 de juliol.

Es sol·licita :

Alta

Baixa
País - DC
(4 dígits)

Domiciliació bancària:
Compte corrent o llibreta
d'estalvi

Modificació Dades

Entitat
(4 dígits)

Oficina
(4 dígits)

(4 dígits)

DC i COMPTE
(4 dígits)

(4 dígits)

Signatura

Castellar del Vallès, a

de

de

Preu anual 50€

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A GENT GRAN DE CASTELLAR DEL VALLÈS
En / Na

Amb DNI
Signatura

Banc / Caixa
Compte corrent
o llibreta
d'estalvi

País - DC
(4 dígits)

Castellar del Vallès, a

Entitat
(4 dígits)

de

Oficina
(4 dígits)

DC i COMPTE
(4 dígits) (4 dígits) (4 dígits)

de

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de caràcter personal, l'informem que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer
sota responsabilitat de l’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE CASTELLAR DEL VALLÈS (AEUpGG) que compleix les condicions de
seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. Aquest fitxer té com a finalitats el compliment de les funcions dels estatuts, de la relació amb els
seus associats, la tramesa d’informació d’activitats i comercial, per diversos canals, incloent-hi els mitjans electrònics. No hi ha previsió que aquestes dades
puguin ser cedides a tercers. Podran ser comunicades a organitzacions terceres que intervinguin en l’organització de les activitats pròpies de l’AEUpGG de
CASTELLAR del VALLÈS o a entitats oficials en funció de les seves competències. Tanmateix, s’informa que en el transcurs de les activitats organitzades, pot
donar-se el cas que es fotografiïn, filmin o gravin imatges i so dels assistents, que es podran emprar per part de l’AEUpGG de CASTELLAR del VALLÈS en les seves
publicacions, a la web que pugui gestionar i a altres mitjans de publicitat i difusió, sempre que sigui dins les finalitats esmentades i preservant la honorabilitat i
dignitat de les persones.
L'interessat/da, amb la seva signatura, autoritza de forma expressa el tractament de les seves dades personals per a aquestes finalitats. Igualment li informem
que les seves dades seran conservades per a finalitats de registre històric. El seu consentiment s’entendrà explícit i indefinit, en tant no es modifiqui o s’exerceixin
els drets esmentats a continuació per la seva part.
Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició respecte al tractament de les seves dades de caràcter
personal, li demanem que ens enviï una carta amb la seva sol licitud a l’AEUpGG de CASTELLAR del VALLÈS C/ Portugal, 2C 08211 Castellar del Vallès, o bé ens
sol·liciti imprès a complimentar o ens remeti un correu electrònic a l'adreça electrònica següent: secretaria@aulacastellar.cat
Aula d'Extensió Universitària per a Gent Gran de Castellar del Vallès - Associació cultural / NIF: G64892540 c/ Portugal 2C. 08211 Castellar del
Vallès (Barcelona)
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