
ASSOCIACIÓ TAULA DE CULTURA DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 
Full de sol·licitud d’inscripció com a soci de l’Associació.  

 

Cognoms:       Nom:

 

DNI:    Data naixement: 

Adreça:    

Població:          CP: 

Telèfon:   email:

 
Quota anual: marca la casella corresponent a la quota que vols pagar.  

(   ) 20 euros/any  (   ) 30 euros/any (   ) 40 euros/any   

(   ) la meva quota vull que sigui de ……… euros/any 

 

Titular del compte corrent:  

Nº de compte / IBAN 

                        

 

AUTORITZO: 

(  ) A l’ ASSOCIACIÓ TAULA DE CULTURA DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA a utilizar les meves dades per posar-se en 

contacte amb mi per a totes aquelles qüestions derivades de les activitats de l’Associació. 

(  ) Al Banc/Caixa …………………………………………………………… a carregar en el meu compte els rebuts de les quotes anuals 

emesos per l’ ASSOCIACIÓ TAULA DE CULTURA DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA amb CIF G67447375. 

 

Data:     Signatura del titular de compte corrent: 

 

 

(  ) Vull rebre informació de les activitats de l’Associació 

En compliment de Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, , li 

comuniquem que la informació facilitada té caràcter voluntari, tenint com a única i exclusiva finalitat la creació d’un fitxer 

automatitzat de dades de caràcter personal del que en será responsable l’Associació Taula de Cultura de Sant  Esteve de 

Palautordera, l’objecte del qual és poder mantenir les relacions pròpies de les activitats de l’Associació amb els seus socis. En el cas 

de dissolució de l’Associació Taula de Cultura, les dades seran  cedides a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera en tant que 

titular dels equipaments on es realitzen les activitats de l’Associació. Així mateix l’informem de la possibilitat d’exercir els drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant un escrit a tauladeculturase@gmail.com 


