
 
 

SOL·LICITUD D’ALTA COM A SOCI/A 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PALAU-SACOSTA amb NIF: G55163653                                                
i adreça C/ JOCS OLÍMPICS DE BARCELONA, 1  Baixos, 17003- GIRONA 

En/Na:................................................................................................................. 

Data de naixement:.............................................................................................. 

Domicili:.............................................................................................................. 

Districte Postal:-------------------------------------Població:.......................................... 

Telèfon de contacte:...................................E-mail:................................................ 

Manifesto complir els requisits de l’article 4 dels Estatuts i desitjo fer-me soci/socia de 
L’Associació de Veïns de Palau-sacosta.                                                                                  
Per això en comprometo a abonar la quota de 12€ anuals per família: 

__  En efectiu directament a l’ Associació. 

__ Per domiciliació bancària. 

Compta IBAN: ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

De l’entitat:........................................................................................................ 

Girona...................... .. de .................................................de 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta  és una associació sense ànim de lucre, constituïda el dia 5 de novembre de 2012. 
La quota anual per als membres de l’Associació amb dret de vot la proposa la Junta Directiva i ha de ser aprovada per l’Assemblea 
General. En compliment de l’article 5 de la llei 15/1999, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, a través 
d’aquest formulari que es voluntari, l’Associació de veïns i veïnes de Palau Sacosta inclourà en el fitxer, “ASSOCIATS”, creat i 

Demano també que s’acceptin com a socis de l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Palau-sacosta els següents membres de la meva unitat familiar: 

Nom i cognoms:..................................................................................                                 
.DNI.......................................Data naixement..................................... 

Nom i cognoms:..................................................................................                                 
.DNI.......................................Data naixement..................................... 

Nom i cognoms:..................................................................................                                 
.DNI.......................................Data naixement..................................... 



 
 
notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb el núm. d’inscripció 50009 en data 18/03/2013. La finalitat del fitxer és 
la gestió administrativa i comptable, informació i correu als associats, i la realització de serveis i funcions de l’Associació, en 
general. 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. La titular del fitxer disposa i aplica totes les mesures de seguretat que inclou el Reial 
Decret 1720/2007 de 13 de desembre, i altres normatives en matèria de protecció de dades de caràcter personal, com a garantia 
de confidencialitat d’aquest fitxer. Respecte a aquestes dades, qui subscriu pot exercir, si ho vol, el seu dret d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició de les dades, si escau, en els termes i les condicions establertes a la Llei de Protecció de dades de caràcter 
personal, de forma gratuïta a l’Associació de veïns i veïnes de Palau- Sacosta, c/ Jocs Olímpics de Barcelona, núm. 1, de Girona 
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