Número: ............

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ COM A SOCI/A
Dades personals:
Cognoms
Nom
Nascut/a a
Data Naixement
DNI /NIF
Adreça postal
Codi
Postal

Població
Comarca
Telèfon fix
Telèfon mòbil
Correu electrònic

Número de compte corrent / IBAN:
Codi de
control

Entitat

Sucursal

Dígit
control

Número de compte

El número de compte bancari és obligatori per formalitzar la inscripció.

Tipus de quota:
Ordinària:

⃞

10 €

Extraordinària:

⃞ 40 €

⃞ 60 €

⃞ ......... €

.................... a ......... d .............................. de 20 ....
Signatura,

Associació per la Cultura i la Cohesió Social MATARÓ CULTURAL
http://www.matarocultural.cat – matarocultural@matarocultural.cat

Número: ............
Nom i cognoms del soci/a

L’Associació per la Cultura i la Cohesió Social MATARÓ CULTURAL informa de que està
dotada d’un fitxer informàtic, d’un arxiu documental i d’un altre d’audiovisual generals que
contenen informació i dades personals. Tots estan integrats a la base de dades General de
l’Associació.
La base de dades s’ha creat i es gestiona a fi de tractar tota la informació que cal per a donar
compliment a les obligacions legals derivades de la relació que l’associat manté amb MATARÓ
CULTURAL, i per tal de mantenir-lo informat de les activitats que es portin a terme.
MATARÓ CULTURAL disposa (o podrà disposar) d’espais de difusió de la informació, tals com
web, blocs, xarxes socials, revista i altres publicacions, on es poden publicar dades dels
afectats i de l’entitat, en l’àmbit de l’activitat que li és pròpia, les quals poden incloure imatges,
so o treballs.
Els destinataris de la informació són els departaments, compartiments i locals en que
s’organitza i/o treballa MATARÓ CULTURAL, així com organismes, institucions o empreses
col·laboradores. També es cediran les dades que es demanin per causa justificada de força
major, o quan ho sol·liciti una autoritat, d’acord amb el que preveuen les lleis.
L’associat pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut
per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant el procediment que estableix el
R.D. 1720/2007, de 21 de desembre. No obstant, la negativa a facilitar les dades que se
sol·licitin tindrà, com a conseqüència, que no es puguin gestionar ordinàriament les obligacions
que vinculen l’entitat amb l’associat i, per tant, poden condicionar la seva participació a algunes
activitats.
La responsable de la Base de Dades és l’Associació per la Cultura i la Cohesió Social MATARÓ
CULTURAL, i per exercir els drets esmentats o per a qualsevol aclariment, l’associat es pot
dirigir a l’entitat mitjançant l’adreça de correu electrònic matarocultural@matarocultural.cat
D’acord amb el que se’m diu, CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l’Associació per
la Cultura i la Cohesió Social MATARÓ CULTURAL perquè tracti les dades que voluntàriament
cedeixo d’acord amb la informació rebuda, sempre i quan el tractament de la meva informació
tingui com a finalitat la gestió dels serveis que he convingut amb aquesta. Per aquest motiu,
també consento la cessió a les entitats públiques i privades adients a les finalitats preteses
sempre que es faci d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999, de 13 de desembre, la Llei
34/2002, d’11 de juliol i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, sense perjudici del dret
a revocar el consentiment, que atorgo ara, quan ho consideri oportú.
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Signatura,

Associació per la Cultura i la Cohesió Social MATARÓ CULTURAL
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