Imprimeix el formulari

Associació Hàbitats
Av. Mistral, 36 - Esc. esq. - Pral. 2a
08015 Barcelona
93 421 32 16
info@associaciohabitats.cat
G17530346

Sí, vull ser soci/a d'Associació Hàbitats
1. Indiqueu les vostres dades de contacte
OPCIÓ 1. Si sou una entitat o empresa:
Nom entitat/empresa
NIF
Domicili social
Codi Postal
Telèfon fix
Persona de contacte
Correu electrònic
Adreça web

Població
Telèfon mòbil

OPCIÓ 2. A títol personal:
Nom i Cognoms
DNI
Domicili
Codi Postal
Població
Telèfon fix
Correu electrònic

Data de naixement

Telèfon mòbil

2. Indiqueu l'aportació anual amb què voleu col·laborar
35

60

120

Altre import superior a 35 (indiqueu import en €)

3. Ordre de domiciliació bancaria (SEPA)
Nom del Titular del compte
Adreça postal
Codi Postal
Número de compte
Codi Swift/BIC
Tipus de pagament
Signatura:

Població

Província

ES
Recurrent anual
Per formalitzar la butlleta se soci/a és necessari omplir totes les dades, signar-la i ferla arribar per correu postal a l'avinguda Mistral, 36, Esc. Esq. Parl. 2a 08015 Barcelona,
o bé escanejar-la i fer-la arribar per correu electrònic a info@associaciohabitats.cat
Els socis i sòcies rebran al domicili postal indicat la revista semestral Espiadimonis.
Ser soci tambépermet participar activament en la gestió i presa de decisions de l'Entitat.

Data: dia________________del mes_________________________________de l'any_______________
SOBRE LA GESTIÓ I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
L'Associació Hàbitats és una associació sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública, constituïda el dia 15 de març de 1997 i inscrita al Registre
d'Associacions i Fundacions de Barcelona amb el número 21133 Secció 1a.
La quota anual per als membres de l'Associació permet finançat els projectes i activitats, oberts al conjunt de la ciutadania de manera lliure i gratuïta.
Mitjançant la signatura vostè autoritza a Associació Hàbitats a enviar instruccions a la seva entitat bancaria per a procedir al càrrec segons les seves indicacions.
L'Associació Hàbitats té implantats els protocols de seguretat en el tractament i protecció de dades que estableix la legislació vigent. Les dades proporcionades
a través d'aquest formulari seran integrades a l'arxiu “Socis i Sòcies d'Associació Hàbitats” que gestiona l'Entitat. La finalitat del fitxer és la gestió administrativa
i comptable, la informació i comunicació amb els associats. La manca d'aquestes dades impossibilitaria la comunicació de l'Associació amb els seus membres i,
en conseqüència, la realització de les activitats que li són pròpies. Qui subscriu pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les a
l'Associació Hàbitats, av. Mistral, 36, escala esquerra, pral. 2a, 08015 Barcelona, T. 93 421 32 16 i info@associaciohabitats.cat.
Més informació: http://www.associaciohabitats.cat/politica-de-privadesa-i-proteccio-de-dades/

