BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
Número de soci/a:
Nom:

Seu territorial:
1r cognom:

2n cognom:

Adreça:
Població:

Codi Postal:

DNI/NIF/NIE:

Telèfon 2:

Telèfon 1:

Data de naixement:

Província:

Desitjo rebre la revista biorritmes en

Català

Castellà

Correu electrònic*:
* Les comunicacions de l'associació li seran enviades, prioritàriament, a l'adreça de correu electrònic que ens ha facilitat en aquesta butlleta.

Sol·licito associar-me a l'ACAF - ASSOCIACIÓ CATALANA D'AFECTADES I AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA I D'ALTRES SSC
(en endavant ACAF), i autoritzo a aquesta entitat a efectuar els càrrecs de la quota aprovada en l'assemblea general
d'associats i associades, d'acord amb les disposicions estatutàries, en el meu compte bancari:
Anualment

Quota voluntària superior de:

€ anuals

Adreça de l'oficina:

Banc/Caixa:

IBAN: ES
En signar aquesta butlleta, declaro haver llegit la informació bàsica sobre protecció de dades que s'exposa a continuació i al
peu, i dono el meu consentiment a l'ACAF per al tractament de les dades que li he facilitat.
Signatura (consenteixo i autoritzo):

(fer clic per inserir imatge de la signatura)

Data:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable

ACAF - Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia
i d'altres Síndromes de Sensibilització Central

Finalitat

Gestió de la inscripció a l'associació

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinataris

No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal

Drets

Té dret a accedir, rectificar, oposar-se, suprimir les dades, i d'altres
drets que s'expliquen a la informació addicional

Informació
addicional

Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de
Dades a la pàgina web: http://www.fibromialgia.cat/privacitat.htm

Pot imprimir i signar aquesta butlleta, i enviar-la per correu postal a l'apartat de correus 154 -08700- Igualada, o bé pot enviar-la per correu
electrònic a l'adreça: acaf@fibromialgia.cat. Gràcies.

Dades de contacte del responsable del tractament de dades: ACAF. Apartat de correus 154 - 08700. IGUALADA
Telèfons: 638 236 372 - 696 946 158 --- Correu electrònic: acaf@fibromialgia.cat --- Pàgina web: www.fibromialgia.cat

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, i d'acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades contingudes
en aquesta butlleta seran tractades per l'ACAF de forma confidencial i s'incorporaran en fitxers automatitzats, d'ús exclusiu de
l'associació, inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l'AEPD. La finalitat de les dades que ens facilita és la del seu
tractament en la gestió administrativa i de tresoreria de l'associació, així com l'enviament de comunicacions sobre les nostres activitats i
d'altres informacions del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran amb la finalitat esmentada mentre no ens manifesti la
seva voluntat de donar-se de baixa com a soci o sòcia de l'ACAF, i posteriorment dins els terminis normatius establerts per la legalitat
vigent. També se l'informa que en qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i/o supressió fent arribar una
carta a l'adreça postal de l'associació, o bé mitjançant un correu electrònic a la bústia privacitat@fibromialgia.cat.
Inscrivint-se a l'associació, també autoritza l'ACAF a que pugui fer ús de la seva imatge, que hagi pogut ser obtinguda en el
desenvolupament de les activitats relacionades amb l'entitat,per mitjans gràfics, audiovisuals o sonors, impresos o electrònics, o per
qualsevol altre mitjà, única i exclusivament per a finalitats de comunicació, elaboració de memòries i difusió d'activitas relacionades
amb l'associació i els seus fins fundacionals, renunciant expressament a la reclamació dels seus possibles drets econòmics, sense
limitacions geogràfiques o temporals, sempre en el marc estricte d'aquestes finalitats de promoció de l'ACAF i de les seves activitats.
-

Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm.29.605, secció 1a, Registre de Barcelona. NIF G-43595206

