
     Associació de Relataires en català  
           www.associaciorelataires.blogspot.com     associacio.relataires@gmail.com 

Fitxa d'associat / ada 
Dades Personals Nick de relataire:   

En/Na   DNI 

Data naixement  Adreça 

 
Localitat  Província C.P: 

 
Correu electrònic  Telèfons 

 

Quota anual: General 30 €.  
              Fins a 25 anys 20 €. (el pagament es farà en el moment de la inscripció, i els propers el primer trimestre de cada any següent)  

 

Per domiciliar la quota: Nom del banc o caixa  

  

Nom i cognoms titular i número de compte   

  
IBAN 

 
 
 
De conformitat amb l'article 13 i 14 de l'REGLAMENT (UE) 2016/679 i de l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, en relació amb el tractament de les seves dades 
personals, l'informem el següent: 
Finalitats del tractament de dades personals: Gestionar els serveis propis d'una associació en relació amb els associats, gestions administratives (facturació, 
comptabilitat, etc.) i, si és el cas, gestió de les promocions comercials i / o comunicacions relatives als serveis de la associació. Legitimació: La base jurídica per al 
tractament de les seves dades personals es basa en l'execució del contracte subscrit respecte del servei de l'associació, el consentiment exprés, el compliment 
d'obligacions legals. Durada: Les dades seran conservades mentre duri la relació contractual, així com el temps necessari per complir amb les obligacions legals. 
Destinataris: Cessió dades a tercers que tinguin accés a dades personals que tracti el responsable del tractament, per al compliment de les obligacions legals 
(autoritats públiques) i / o contractuals (col·laboradors amb els que s'han subscrit els corresponents contractes d'encarregat de tractament) . Si és el cas, es duran a 
terme transferències internacionals per a l'execució del servei contractat. Drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat 
respecte de les seves dades personals que ens ha cedit. Tot això, per escrit acompanyat de còpia de document oficial que l'identifiqui dirigit al responsable del 
tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (AEPD). 

SI   NO 

 Autoritzo a ser comunicat a través de email, correu posta, telèfon, watssap, per l'entitat amb finalitats relacionades amb els productes 

i / o serveis. 

 Autoritzo l'enviament de promocions comercials relatius als productes i / o serveis relacionat. 

 

 

 

 

Signatura, lloc i data  


