ASSOCIACIÓ QUATRE QUARTS
CIF G 66.195.561
ELS VIENESOS ESPAI CÍVIC
Carrer Segarra, 12
08320 El Masnou
a4quarts@gmail.com
T: 93 557 18 80
FULL D’INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS: ......................................................................................................DNI/NIF ..............................................
TELÈFON ……............…………………………... MÒBIL ................................... POBLACIÓ .................................. CP .......................
ADREÇA: ........................................................................................................................................ Núm.................................
CORREU ELECTRÒNIC: ..................................................................................................Xarxes ...............................................
FORMACIÓ, PROFESSIÓ (opcional): ........................................................................................................................................

DEMANO LA MEVA INSCRIPCIÓ A A4Q
I ACCEPTO ABONAR LA QUOTA ANUAL DE 15€

Signatura:

Data: ______ / _______ / _______

FORMA DE PAGAMENT
EFECTIU
Pagament a Secretaria de A4Q, Els Vienesos Espai Cívic, dimecres de 17 a 19 h.
INGRES

La Caixa – Oficina Carrer Navarra
Carrer Navarra – Roger de Flor / 08320 El Masnou
Compte Corrent Nº ES63 2100 3237 29 2200314152 – Titular: Associació Quatre Quarts

__________________________________________________________________________________
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. (+2,50€ per despeses de gestió. Càrrec del rebut el dia 1 del mes següent a l’adhesió).
Titular del compte (*) ................................................................................................................................................................
DNI/NIF (*) .............................................................. Telèfon (*) ......................................Mòbil (*) ..........................................
Entitat ........................................................................................ Oficina ..................................................................................
Adreça............................................................................................Localitat .............................................. CP ........................
(*) En cas de que sigui diferent del soci/sòcia

IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

NÚMERO

Codi del compte

Aboneu, si us plau, amb càrrec al meu compte i fins a nou avís, els rebuts presentats per aquesta Associació.

Signatura .....................................................................................

Data .........................................................

(Titular del compte).

Retornar per correu electrònic a a4quarts@gmail.com. Gràcies
Política de protecció de dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, A4Q informa al soci que les dades personals facilitades per
aquest en el moment d'associar-se i aquelles que es generin al llarg de la vigència de la seva permanència, seran incorporades en un fitxer informatitzat, t itularitat i
responsabilitat de A4Q. El soci autoritza a A4Q a utilitzar les seves dades personals per a la tramesa d'informació sobre les activitats, convocatòries i altres esdeveniments
que al si del mateix es produeixin o celebrin. El soci autoritza expressament a A4Q a remetre-li aquesta informació a l'adreça electrònica especificada per ell. A4Q
mantindrà la confidencialitat de les dades proporcionades i no les utilitzarà per a finalitats diferents a les esmentades al paràgraf anterior. Així mateix, A4Q adoptarà les
mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb allò que estableix el Reial Decret
994/1999, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin da des de caràcter personal o qualsevol altre
norma que el modifiqui o el substitueixi. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació,cancel·lació i oposició adreçant-se al correu electrònic: bdtelmasnou@gmail.como bé
al telèfon 93 557 18 80 els dimecres de 17 a 19 h.

