Núm. soci nou:

Demano l’admissió al CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÈS com a soci/sòcia i faig ar r ibar la pr esent
sol·licitud a la Junta dir ectiva de l’entitat, per la qual em dono per assebentat del funcionament inter n, em compr ometo a acceptar plenament els Estatuts i la nor mativa de l’entitat i autor itzo a cobr ar les quotes cor r esponents.

Dades personals
Cognoms

Nom
Data naixement

DNI

Telf.

Adreça electronica
Adreça Postal
CP

Població

Dades bancàries (obligatori)
NOM ENTITAT

IBAN

ENTITAT

SUCURSAL

D.C.

NÚM. COMPTE

Presento la següent documentació adjunta amb la sol·licitud d’admissió com a soci del CENTRE EXCURSIONISTA
DEL SOLSONÈS d’acord amb les condicions de la meva classe de soci i les normatives internes de l’entitat.

Documentació adjunta obligatòria
Sol·licitud d’admissió de soci al CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÈS.
1 Còpia impresa de l'ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA.
Protecció de dades i politica de privacitat
He llegit i ACCEPTO les clausules de protecció de dades i politica de privacitat.

Signatura del soci titular,

a

de

de

.

*Indicant una adreça electrònica accepta rebre correus electrònics del CES relacionats amb la seva activitat com a entitat.
Per la present, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO al CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÈS per a què tracti les dades que
voluntàriament cedeixo, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999, de 13 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol i les Directives 95/46/CE i
2000/31/CE, dins de l’àmbit professional de l’Entitat així com per a les que pugui cedir a aquelles entitats públiques o privades a les que estigui
obligat, bé per mandat legal o per dur a terme les activitats que té encomenades, amb les que establirà prèviament un contracte regulador de cessió de
dades de caràcter personal. Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999,
podeu fer-ho a la següent adreça: CASAL DE CULTURA I JOVENTUT, LOCAL 3 (25280) SOLSONA.
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CENTRE
EXCURSIONISTA
d'DLUT
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE SEPA

A complir pel creditor
Referència de l'ordre de domiciliació (Núm. soci titular):
Identificador del Creditor (CIF): G-25307281
Nom del Creditor: CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÈS
Adreça: CASAL DE CULTURA I JOVENTUT, LOCAL 3.
Codi Postal - Població - Província: 25280 - Solsona - Lleida

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar
instruccions a l'entitat del deutor per debitar càrrecs al seu compte i (B) a l'entitat per efectuar els dèbits al
seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor té dret a ser
reemborsat per la seva entitat d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb ella. Aquest
reemborsament haurà de ser instat en el termini màxim de vuit setmanes a partir de la data en que es va
debitar al seu compte. Pot obtenir més informació sobre els seus drets a la seva entitat financera.

A complir pel deutor (soci titular)
Cognoms:

Nom:
Adreça:
Codi Postal - Població - Província:
Swift BIC (pot tenir de 8 a 11 xifres):
Número de compte - IBAN:
IBAN

ENTITAT

SUCURSAL

D.C.

NÚM. COMPTE

Pagament periòdic

Tipus de pagament:
Signatura del deutor,

,a

de

de

.

ÉS OBLIGATORI OMPLIR TOTS ELS CAMPS.
UN COP SIGNADA, CAL ENVIAR AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTÒDIA.
Per la present, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO al CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÈS per a què tracti les dades que
voluntàriament cedeixo, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999, de 13 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol i les Directives 95/46/CE i
2000/31/CE, dins de l’àmbit professional de l’Entitat així com per a les que pugui cedir a aquelles entitats públiques o privades a les que estigui
obligat, bé per mandat legal o per dur a terme les activitats que té encomenades, amb les que establirà prèviament un contracte regulador de cessió de
dades de caràcter personal. Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999,
podeu fer-ho a la següent adreça: CASAL DE CULTURA I JOVENTUT, LOCAL 3 (25280)- SOLSONA.
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PROTECCIÓ DE DADES I POLITICA DE PRIVACITAT
CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les seves dades seran
tractades pel CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÈS, amb CIF G-25307281 i domicili al CASAL DE CULTURA I JOVENTUT, LOCAL 3
(25280) SOLSONA.
Que vostè pot contactar amb el Responsable de Privacitat dirigint-se per escrit al mail cexsolsones@gmail.com.
A la nostra entitat tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de participar en les activitats esportives i de lleure de la nostra entitat i
realitzar les tasques administratives que siguin necessàries.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació com associat i/o usuari de l’entitat i durant els anys necessaris per
complir amb les obligacions legals i prescripció de les responsabilitats.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions
públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació
del servei anteriorment esmentat.
L’informem que procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per
això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin
inexactes.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol
variació.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través
de correu electrònic cexsolsones@gmail.com. En aquest sentit, en tot moment vostè disposarà del dret a revocar el consentiment atorgat
mitjançant la present clàusula.
L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Finalment, l’informem que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades
anteriorment.
CONSENTIMENT CESSIÓ DADES (FEEC) PER TRAMITACIÓ LLICÈNCIA FEDERATIVA
L’informem que en el cas que vostè sol·liciti la tramitació de la seva llicència federativa, les dades seran cedides a la FEDERACIÓ D’ENTITATS
EXCURSIONISTES DE CATALUNYA amb la finalitat de poder tramitar la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en
competicions i esdeveniments esportius, publicar resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per poder participar en les
competicions esportives a les quals desitgi inscriure's, així com qualsevol altra finalitat relacionada amb la pràctica esportiva.
El CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÈS l’informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per la
cessió de les seves dades d’acord amb el que s’exposa en el paràgraf anterior.
CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de
maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves
imatges, obtingudes durant la seva participació en les activitats esportives corresponents, a la pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol
altra mitjà electrònic o de premsa del CENTRE EXCURSIONISTA DEL SOLSONÈS, sense que tals captacions tinguin finalitats publicitàries,
comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat.
CONSENTIMENT LSSI-CE
D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem
també el seu consentiment per realitzar comunicacions publicitàries sobre les activitats que desenvolupa la nostra entitat i que considerem poden
ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
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