Carrer de Corró, 10 - Telèfon: 938600147
Apartat de correus 207 - 08400 Granollers
Email: aeg@aeg.cat
Plana web: www.aeg.cat
NIF: G58201575

DOCUMENT D'INSCRIPCIÓ SÒCIA / SOCI
Dades personals:
Nom i Cognoms: .......................................................................................................................
Dona / Home: ........................ Data de Naixement: ..................................................................
Adreça: .............................................................................. Núm: …..... Pis: ........ Porta: ........
Població: ................................................................................... Codi postal: ...........................
Telèfon fix: ................................................................ Telèfon mòbil: ......................................
E-mail: ............................................................................... NIF: ...............................................

Seccions:
 Muntanya
 Espeleologia (Gieg)
 Escalada (Sedeg)

 Infantil
 Juvenil
 Ginesters (veterans)

 Matinals
 Familiar
 ...........................................

Accepto domiciliació bancària de les quotes de sòcia/soci:
Banc/Caixa: ...............................................................................................................................
Agència (adreça): ......................................................................................................................
Titular del compte: .....................................................................................................................
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

Estat (ES) i 2 dígits

4 dígits

4 dígits

2 dígits

10 dígits

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS, per a que tracti les dades, d’acord amb el que
disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d'11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l'AGRUPACIÓ
EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS, per a poder dur a terme les funcions que té encomanades segons els seus Estatuts, així com perquè les pugui cedir a
aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les que tingui
prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal d’informació sobre persones.
L’interessat/da declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L’interessat/da es
compromet a notificar-nos qualsevol variació de les dades que ens ha facilitat anteriorment. La signatura d’aquest formulari implica l’acceptació de les
clàusules exposades.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça:
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE GRANOLLERS - Carrer de Corró 10 - 08401 GRANOLLERS.

Signatura sòcia / soci

Data: Granollers a,

En el cas de menor d’edat
Nom i cognoms del Pare/Mare/Tutor: .......................................................................................
NIF: ...............................................

Signatura:

