
ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA DE TORROJA DEL PRIORAT

Cognoms, nom:

D:N:I

Adreça:

Municipi: C.Postal

Província

Telèfon: Mòbil:

Correu electrònic:

Quota anual: 15 euros

Dia: Mes: Any:

Autoritzo a l'oficina de "La Caixa" de  Reus el cobrament de la quota anual de 
l'Associació Astronomica de Torroja del Priorat en el meu compte corrent o 
llibreta com a membre de l'associació

Cognoms, nom:

D:N:I

IBAN

Amb l' Objetiu de donar compliment a la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia dels Drets 
 Digitals  i la Llei de Serveis de la Societat de l¡ Informació, relatiu a laprotecció de les persones fisiques 
 pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d' aquestas dades, i seguint les 
recomanacions i instruccions emeses per l' agencia Española de Protecció de Dades (A.E.P.D.)

SI No Autoritza a donar-lo d'alta al grup WHATSAPP com a soci de l'Associació Astronòmica de Torroja del Priorat

SI

SI

No

No

Autoritza per poder publicar les fotografies que es realitzen a les xarxes socials, pàgina web, i altres mitjans habituals

Autoritza a enviar-li mitjançant correu electrònic informació pròpia de l'associació sobre les seves activitats

Enviar aquest document degudament omplert a  info@astrotorroja.es

Signatura

Data:


ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA DE TORROJA DEL PRIORAT
Quota anual: 15 euros
Autoritzo a l'oficina de "La Caixa" de  Reus el cobrament de la quota anual de 
l'Associació Astronomica de Torroja del Priorat en el meu compte corrent o
llibreta com a membre de l'associació
Amb l' Objetiu de donar compliment a la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia dels Drets
 Digitals  i la Llei de Serveis de la Societat de l¡ Informació, relatiu a laprotecció de les persones fisiques
 pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d' aquestas dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l' agencia Española de Protecció de Dades (A.E.P.D.)
Autoritza a donar-lo d'alta al grup WHATSAPP com a soci de l'Associació Astronòmica de Torroja del Priorat
Autoritza per poder publicar les fotografies que es realitzen a les xarxes socials, pàgina web, i altres mitjans habituals
Autoritza a enviar-li mitjançant correu electrònic informació pròpia de l'associació sobre les seves activitats
Enviar aquest document degudament omplert a  info@astrotorroja.es
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