Formulari d’inscripció i
actualització de dades
L’ingrés a la Colla no serà efectiu fins que aquest full, fent
constar totes les dades, no estigui acompanyat d’una fotografia mida carnet i tingui el vistiplau de la Tècnica.

Foto

Nom i Cognoms
Data de Naixement

D.N.I./N.I.F.

Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

Dades d’informació opcional

Quin?

Si concent que tracti aquestes categories especials de dades, conforme a l’article 9.2.a del RGPD 679/2016, marqui la següent casella

Fes-te soci
Vull col·laborar amb la Colla aportant una quantitat anual de:
Membre d’una unitat familiar

Quota Jove (menors de 25 anys): 40 Euros
Quota majors de 25 anys: 60 Euros
Quota familiar (parella i fills menors de 16 anys): 100 Euros
Altres quantitats superiors (especificar)

Butlleta de domiciliació bancària:
Sr./a. Director/a: Agrairia que amb càrrec al meu compte corrent / estalvi, atenguin el/s rebut/s que presentarà la Colla Castellera
Minyons de Terrassa pel pagament de la quota de Soci.
Titular del Compte:
IBAN:

-

-

-

-

-

SWIFT:
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AUTORITZACIÓ PEL TRACTAMENT I CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE
D’acord amb la vigent normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, des de L’Associació Colla Castellera Minyons
de Terrassa l’informem que la imatge personal de les persones usuàries dels serveis de la nostra organització podrà ser
captada, previ avís als mateixos, amb el propòsit d’utilitzar-la, de forma gratuïta, en accions publicitàries, promocionals i de
difusió de la organització a través de mitjans impresos o digitals.
La imatge personal captada serà tractada d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, eliminant qualsevol captació o filmació que pugui atemptar
aquests drets fonamentals.
Si consent a que es capti i es difongui la seva imatge personal en les condicions exposades als anteriors paràgrafs marqui
la següent casella 
Si posteriorment desitja exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o a retirar el
consentiment, podrà fer-ho per escrit a protecció.dades@minyons.cat
X. PROTECCIÓ DE DADES
Per donar compliment a la legislació vigent sobre Protecció de Dades Personals li oferim a continuació la informació bàsica
sobre el tractament de les seves dades, per accedir a la informació completa visiti: www.minyons.cat






Terrassa, a

El Responsable del Tractament de les seves dades personals serà La Colla Castellera Minyons de Terrassa
Tractarà les dades amb la finalitat de poder gestionar la inscripció, poder gestionar les qüestions pròpies de la
condició de soci, l’enviament d’informació relativa a l’entitat i les activitats organitzades per la mateixa.
A més, li sol·licita la cessió de drets sobre les imatges derivades de la participació en les activitats d’acord a la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia
imatge. La distribució del material audiovisual resultant podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït, amb
l’objectiu de difondre els serveis i recursos de La Colla Castellera Minyons de Terrassa. Si consent que es capti i es
difongui la seva imatge personal en les condicions exposades marqui la següent casella 
Vostè podrà en tot moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i
d’oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic: proteccio.dades@minyons.cat

de

de 20

Signatura

Ús administratiu
Alta
Modificació dades
Entrat a la base de dades
Numero a la base de dades:
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