ASSOCIACIÓ PENYA FOTOGRÀFICA BADALONA
Sol·licitud d’admissió com a Soci
Dades del sol·licitant
NOM
COGNOMS
(emplenar amb lletra clara i/o majúscules)

Adreça Postal
Carrer-Plaça
POBLACIÓ

Núm.

Pis-Porta
Codi Postal

(emplenar amb lletra clara i/o majúscules)

Dades personals
Núm- DNI-NIE
Correu Electrònic

Tfno. Mòbil

(emplenar amb lletra clara i/o majúscules)

Sol·licita integrar-se com a membre i declara que coneix i accepta els Estatuts de l’Associació que es poden
consultar i descarregar al nostre web:
https://drive.google.com/folderview?id=0B16sc4VNqC4ETXF6cFJOd2E3NTA&usp=sharing
Confirma el pagament de la quantitat de 30,00 € mitjançant el comprovant de l’ingrés (ha de constar nom
del soci) en el compte de “CaixaBank”: IBAN: ES97 2100 2893 8902 0010 4089 en concepte de quota
anual de l’any en curs i autoritza a l’Associació Penya Fotogràfica Badalona, mentre no doni ordre en
contra, al cobrament de les quotes anuals per els propers anys i als que es puguin girar per inscripcions a
exposicions, cursos, o d’altres conceptes, a través del compte corrent següent:
Dades Bancàries IBAN:
(emplenar amb lletra clara i en grups de 4 caràcters-xifres)
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar ordres a la vostra entitat
financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte
d'acord amb les instruccions del creditor.
Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit
amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostra en el termini màxim de 8
setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte. Informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta
ordre es troba a la seva disposició en la seva entitat.

Signat:

Data: _____ de ___________________________ de 20____
Aquesta inscripció serà efectiva una vegada hagueu fet arribar escanejat, el comprovant de pagament, el
DNI-NIE (anvers i revers) i aquest full degudament omplert i signat mitjançant tramesa a:
Per correu electrònic amb documents escanejats a:

alta@penyafotograficabadalona.com

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades
personals facilitades s’integraran en un fitxer, el titular del qual n’és l’Associació Penya Fotogràfica Badalona amb l'única finalitat
de gestionar la relació amb els seus socis. Les vostres dades mai seran cedides a tercers tret de les gestions bancàries
imprescindibles pel cobrament dels rebuts girats com soci. Podeu exercir els vostres drets de rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-vos per escrit a alta@penyafotograficabadalona.com
S’informa a l’associat que amb la signatura de la present butlleta autoritza a l’ASSOCIACIÓ PENYA FOTOGRÀFICA BADALONA, per a
que la seva imatge apareguda en qualsevol suport fotogràfic o audiovisual realitzat en l’àmbit de sortides, actes, pugui ésser
utilitzada, per a la divulgació i promoció de la pròpia ASSOCIACIÓ PENYA FOTOGRÀFICA BADALONA.

