Ctra. de Vic, 15
08241 Manresa
Telèfon: 938 723 108 // info@profusta.org
www.profusta.org

S O L·L I C I T U D

FOTO

D'INGRÉS

NOM TITULAR O RAÓ SOCIAL:
Nom comercial:
N.I.F. O C.I.F.:

Data constitució empresa:

Nom del representant legal:
Persona de contacte:

Web:

ADREÇA:
C. P.:

Població:

Telèfon fix:
TIPUS DE SOCI:

Fax
Telèfon mòbil:

( ) INDIVIDUAL

(

) EMPRESA

E-Mail:
( ) ENTITAT

( ) PROFESSOR

( ) ALUMNE

AUTORITZA a l'Associació Profusta amb CIF G67140731 des de la data present i amb caràcter indefinit mentre
continuin les relacions comercials entre les dues parts, a efectuar tots els cobraments mitjançant rebut bancari
al compte bancari especificat en la present autorització, segons exigeix la Llei de Serveis de Pagaments 16/2009
NOM DE L'ENTITAT BANCÀRIA ……………………………………………………………………………………………..
DOMICILI DE L'ENTITAT BANCÀRIA …………………………………………………………………………………………
IBAN:

E S

OFERTA D'ADHESIO:
Oferta durant l'any 2018= 50% de descompte
Caducitat de l'Oferta:

Cost : - 50%
€
ACTIVITAT PRINCIPAL:

2018

DETALL DE PRODUCTES O SERVEIS:

El sota signant, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, autoritza a Profusta, amb domicili a Travessera de les
Corts 361, entresol 1a, i presta el seu consentiment al tractament de les seves dades personals, per tal que puguin ser incorporades al seu fitxer de
Dades, així com que puguin ser utilitzades als efectes comercials que siguin del seu interès.
Declaro ser coneixedor dels meus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant els procediments establerts en la dita llei Orgànica
15/1999 de Protecció de dades personals. Així mateix conec el meu dret a revocar el consentiment donat a la recerpció de comunicacions comercials.
Documents Requerits:
Fitxer/s d'imatge corporativa
Fotocòpia de les pàgines 1A i 4A de la declaració censal (model 036)

Barcelona, a

de

del

Fotocòpia dels poders del signant (entitat i empresa)

*ADMÉS SOCI NÚM.
EN JUNTA DIRECTIVA DEL
DIA

DATA EFECTIVA D'ALTA

v.p.

*A omplir per Profusta

* Les quotes estan subjectes a increment anual aprovat en Assamblea. Increment mínim IPC

Signatura i segell

profusta
TRACTAMENT DE DADES
El sota signant, de conformitat al que estableix el RGPD europeu presta el seu
consentiment exprés a Profusta al tractament de les seves dades personals, per tal que
puguin ser incorporades al seu fitxer de Dades, així com que puguin ser utilitzades als
efectes comercials que siguin del seu interès.
Declara ser coneixedor de que el responsable del tractament de les seves dades serà
Profusta amb CIF .G6714031, amb domicili a Travessera de les Corts 361, entresol 1ª
a qui cedeix aquestes dades per les finalitats pròpies de la seva relació tals com rebre
pressupost, facturació, cobrament , rebre informació, etc., dades que conservarà mentre
duri la relació entre ambdues parts i durant els anys que siguin necessaris per acomplir
amb les obligacions legals.
Declaro ser coneixedor dels meus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació,
portabilitat i oposició mitjançant els procediments establerts en el RGPD. Així mateix
conec el meu dret a revocar el consentiment donat a la recepció de comunicacions
comercials. Dits drets es poden exercir mitjançant un correu a info@profusta.org.

SI

NO

AUTORIZO a PROFUSTA amb CIF G6714031 a fer ús de les meves dades
amb finalitats comercials i per fidelitzar-me com a client.

Enviar

