SOL·LICITUD D’INGRÉS DE SOCI/A
Dades del sol·licitant
Nom _______________________________ Cognoms __________________________________________________________
DNI ________________________ E-Mail ____________________________________________________________________
Telèfon fix ______________________________ Telèfon mòbil _________________________
Data de naixement _________________________ Lloc de naixement ________________________________________
Adreça ___________________________________________________________________________________________________
Població __________________________ CP _________________
Si és menor d’edat DNI, nom i cognoms del Pare/Mare/Tutor
DNI: __________________________

Nom i cognoms ________________________________________________________

Adreça: __________________________________________________________________________________________________
Població ____________________________ CP __________________

Secció/Grup on vull pertànyer
Billar

Dones

Esbart

Escacs

Excursionisme

Penya
Blaugrana
Petits
Somriures

Tennis
Taula
Gospel
FM

Teatre
Abraxas
TerraNova

Cor Alegria

Pensionistes

Dades Bancàries
Nom del titular del compte bancari __________________________________________________
Nom de l’Entitat bancària ___________________________________________________________

IBAN:
Petits Somriures

Gospel FM

Aquesta sol·licitud està pendent d'aprovació pel Consell, en cas que no sigui aprovada l'alta, es retornarà l'import de la quota.
Vist-i-plau Consell

FOMENT MARTINENC - Provença, 591 - 08026 Barcelona - Tel. 934 357 376 - info@fomentmartinenc.org - www.fomentmartinenc.org

Petits Somriures

Gospel FM

CLAUSULA INFORMATIVA ASSOCIATS
“De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l’informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat d’ ASSOCIACIÓ
FOMENT MARTINENC, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal i així poder atendre
els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel•lació,
rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C/PROVENÇA, 591 -08026- BARCELONA. Si en el període de
30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet
a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les amb la finalitat anteriorment
esmentada.”

CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la
Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge,
sol•licitem el seu consentiment per poder publicar les seves imatges, obtingudes durant la seva participació en les
activitats corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa de
l’ASSOCIACIÓ FOMENT MARTINENC, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries, comercials o de
naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.
□

Autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.

□

No autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà.

CONSENTIMENT LSSI-CE
D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en
el seu article 21, sol•licitem també el seu consentiment per realitzar comunicacions publicitàries sobre les
activitats que desenvolupa la nostra entitat i que considerem pot ser del seu interès, per correu electrònic o per
qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
□

Autoritzo rebre informació per qualsevol mitjà electrònic o equivalent.

□

No autoritzo rebre informació per qualsevol mitjà electrònic o equivalent.

Signatura de la persona sol·licitant o si és menor d’edat del representant legal

Barcelona ______ de/d’ _______________ de ____________
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