
Dades de soci-sòcia / Datos de socio-socia 

* Nom i cognoms / Nombre y apellidos:

* Adreça / Dirección:

* Població / Población: * Codi Postal / Código Postal:

* Data naixement / Fecha nacimiento: * DNI:

* Telèfon / Teléfono: e-mail:

Compte corrent domiciliació bancària / Cuenta corriente domiciliación bancaria 

* Nom del titular / Nombre del titular:

IBAN Compte Corrent / Cuenta Corriente  

L’import de la quota és de 20 €  anual. Es cobra durant el mes d'abril o maig i es renova automàticament 

al cap de 12 mesos, tret que es comuniqui el contrari amb autorització de l’Assemblea Extraordinària. 

El  importe  de  la  cuota  es  de  20  € anual . Se  cobra  durante  el  mes  de  abril  o mayo y se  renueva 

automáticamente  al cabo de 12 meses, a no ser que se comunique  lo contrario  con autorización  de la 

Asamblea Extraordinaria.   

       

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem 

que les dades que de forma voluntària ens faciliti seran incloses en un fitxer la titularitat del qual correspon a l’Associació
 

Amics del Castell de Sant Ferran i que ha estat creat sota la seva responsabilitat amb la finalitat d’enviar-li informació, per 

qualsevol mitjà, d’activitats culturals i formatives pròpies, de l’Associació i/o tercers. Les seves dades no seran, en cap cas, 

cedides a tercers.
 

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en 

qualsevol moment podrà comunicar el seu desig de deixar de rebre aquesta informació per mitjans electrònics. Així mateix 

podrà exercir, en els termes reconeguts per la legislació vigent, els drets accés, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit i 

adjuntant-hi còpia del seu DNI a l’adreça amicscastellsf@gmail.com
  

Signatura i data / Firma y fecha

Original a mà o amb certificat digital / Original a mano o con certificado digital
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