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Sol·licitud d’alta afiliats - Adults 

De conformitat amb el que disposen al Capítol II, dels Estatuts de l’Associació animalista  de Centelles en/na  
Nom:     Cognoms : 

Sol·licita a La Junta Directiva manifesta per mitja de la present la seva voluntat de formar part de com a: 
 Soci numerari*    Voluntari  (Gratuït quota voluntaria)   Amics (Gratuït quota voluntaria )   

(*) I accepta una quota de  5€  10€  15€  ____€  

que es cobren   Mensual    Trimestralment   Anual  mitjançant una per domiciliació bancària.
 . 

Dades Personal: 

 

Dades Bancaries: 

 

Signatura: 

 

Data:      A: 

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza a l’Associació Animalista  de Centelles a 
enviar instruccions a la seva entitat bancària per carregar en el seu compte, i a l'entitat per efectuar els càrrecs en el  
seu compte per formar part com a membre de l’Associació Animalista de Centelles. Com a part vostres drets, esteu 
legitimant el reemborsament per la vostra entitat en els terminis i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La 

sol·licitud de reemborsament haurà de fer-se dins de les vuit setmanes que segueixin a la data de càrrec en el vostre 
compte. Protecció i tractament de dades:  Sí accepto   No accepto,  que l’Associació animalista de Centelles (AAC) 
tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat als nostres associats. Les dades proporcionades 
es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les 

dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació 
sobre si en l’Associació animalista  de Centelles (AAC) estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir 
a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin 
necessaris. Així mateix sol·licito la seva autorització per oferir-li: Per poder oferir continguts i serveis que puguin resultar 
del seu interès. Poder remetre-li comunicacions i recomanacions a través de butlletins o Newsletters. Per donar 

respostes al seu dubte, consultes realitzades per telèfon o per mitjà del correu electrònic. 

 

NIF : Data de Naixement: 

Adreça : 

Codi postal:  Població:  

Telèfon:  Correu electrònic: 

Nom del Banc: 

IBAN  

 

  


