Butlleta
Inscripció
de Soci

nar nan
PROJECTE SOCIAL FAMILIAR

DADES PERSONALS
Nom:

Cognoms:

DNI:

Direcció:

Codi postal:

Localitat:

País:

Data naixement:

Telèfon:

Mail:

Professió:

Vull donar-me d'alta de soci/a a Narinan, Projecte Social Familiar, a través
del pagament de la quota anual d'un import de 29 euros.
Vull donar-me d'alta de soci/a a Narinan, Projecte Social Familiar, a través del
pagament de la quota anual d'un import de 10 euros. (Quota jove, ﬁns a 29 anys)

FORMA DE PAGAMENT
Domiciliació Bancaria:

Entitat:

Oﬁcina:

DC:

Núm de compte:

Transferència:

IBAN: ES14 2100 3060 56 2202553173
Signatura:
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades
s'incorporaran al sistema de tractament titularitat d'ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR, amb CIF G66786385 i domicili
social al CARRER TUSET, 10 3r 1a 08006, BARCELONA, amb la ﬁnalitat del registre i tractament de dades de socis per ﬁnalitats
administratives i associatives, així com la gestió de les condicions i avantatges de ser soci. En compliment de la normativa vigent,
ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat
exceptuant aquells casos que existeixi obligació legal de conservació per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.
Us informem que tractarem les vostres dades d'acord amb el vostre consentiment.
ASSOCIACIÓ NARINAN PROJECTE SOCIAL FAMILIAR es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament
per les ﬁnalitat anteriorment mencionades.
L'interessat declara tenir coneixement del destí i l'ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura d'aquesta clàusula.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectiﬁcació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres
dades de caràcter personal dirigint-vos per escrit, en els termes que estableix la Llei, a l'adreça CARRER TUSET, 10 3r 1a 08006, BARCELONA.
He llegit i accepto totes les condicions expressades amb anterioritat.
Us informem que podeu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat enviant un correu electrònic a l'adreça info@narinan.org.
Podeu dirigir-vos a l'autoritat de control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna.

info@narinan.org
tel. 638 885 775

Facebook

Instagram

Twi er

associacionarinan

@assocnarinan

@assocnarinan

