Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter
C/ Santa Eugènia, 146
17006 – Girona
Tel. 972 245 111
Centre Cívic Santa Eugènia – Can Ninetes

FORMULARI D’ALTA DE SOCI/A
SOCI/A Núm. __________________ ( A emplenar per l’associació)
Treballem per:
✓ Un barri de qualitat ✓ Un barri net ✓ Un barri amb espais de lleure ✓ Un barri més agradable ✓ Un barri amb
futur ✓ Defensar els interessos del nostre barri
Per la present i com que reuneixo els requisits establerts per aquesta Associació, sol·licito l’alta com a
soci/a de l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter a partir de la data més avall indicada i em comprometo a
abonar els rebuts que em siguin presentats, en concepte de quota de soci, que inicialment és de 10€ anuals.

DADES DEL SOCI
COGNOMS:
NOM:
DNI/NIE:
ADREÇA:
CP:
POBLACIÓ:
ADREÇA ELECTRÒNICA:
TELÈFON:

MODE DE PAGAMENT:

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA DE QUOTES
Recordeu que, en cas de no voler donar el número de compte bancari, haureu de fer el pagament de la quota per
TRANSFERÈNCIA per import de 10€, al següent CC:
ES70 0081 0260 68 0001250532
i enviar-nos còpia del comprovant de la transferència o portar-lo a Can Ninetes, indicant clarament el nom i la data
de la transferència. La inscripció no serà efectiva fins que no rebem aquest comprovant.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DE QUOTES
Segons l'exigit pel Decret llei 19/2018 de 23 de novembre, autoritzo l’Associació de Veïns de Santa Eugènia de
Ter, amb NIF G17151879 a cobrar en el número de compte indicat, des de la data de la present i amb caràcter
indefinit, els rebuts corresponents a les quotes de soci/a de l’Associació de Veïns. Aquesta ordre de domiciliació
correspon al rebut de la quota anual de soci de l’entitat: Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter i queda
establerta la inscripció entre el creditor i el/la deutor/a. L'import d'aquesta quota és actualment de 10,00 €, i podrà
variar d'acord amb allò que decideixi l'Assemblea General de l’entitat convocada a aquest efecte.

Nom del deutor:
Adreça del deutor:
Codi Postal:

Població:

Província:

Nom de l’Entitat:
Swift/BIC:
Número de Compte – IBAN:
Freqüència de Pagament: Anual
Signatura i nom del/la deutor/a:

Girona, de

de

20

___________________________________________________________________________________________________________
BASE LEGAL DE TRACTAMENT: El seu consentiment exprés o, en la seva condició de soci, l'interès legítim de l’Associació per a
comunicar-se amb els seus socis. TERMINIS DE CONSERVACIÓ: mentre siguin necessaris per a les finalitats que van ser recaptats
o, en funció del tipus de tractament, els terminis legals establerts en cada cas. En el cas de comunicacions comercials electròniques,
des del moment de la seva autorització, fins que el titular revoqui el consentiment atorgat. EXERCICI DE DRETS: accés, rectificació,
cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigeixi comunicació per escrit a: AV Santa Eugènia C/ Santa Eugènia, 146
17006 Girona, acompanyant fotocòpia de DNI o equivalent, o també pot enviar un e-mail a: avsantaeugenia@gmail.com, adjuntant
document que acrediti la seva identitat.

0 Autoritzo expressament el tractament de les meves dades conforme a les finalitats indicades
0 Autoritzo l’enviament/recepció de comunicacions comercials electròniques per a qualsevol mitjà
0 Autoritzo el tractament d’imatges per a la seva difusió en mitjans, web i xarxes socials

