INSCRIPCIÓ DE SOCIS
MODALITAT:

Núm. Soci

Nom i Cognoms

Nom i Cognoms dels pares NO socis en cas de soci
menor d'edat

Carrer o plaça

Soci infantil
Soci adult
Soci familiar

Fins als 16 anys
A partir dels 16 anys
Una família

Núm. DNI

Data de naix.

Núm. DNI dels pares
NO socis en cas de
soci menor

Núm pis i porta

Població

Telèfon fix

Codi Postal

Mòbil

Correu electrònic 1
Correu electrònic 2
Enviament d’informació:
SÍ

NO

Sol·licito la tramesa d’informació només per mitjans telemàtics

La tramesa de material imprès té un cost ecològic en despesa de paper i productes químics a més de suposar una
inversió en temps i diners. Per aquest motiu des dels XULIUS recomanem que renuncieu a les trameses en paper i
rebeu tota la informació per mitjà del correu electrònic TOTA la informació que surt dels Xulius està disponible en
aquest format. Podeu donar d’alta tantes adreces com vulgueu (sol·licitant-ho a xulius@ribes.org).
D’acord amb la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
facilitades passaran a formar part del fitxer automatitzat “Directori de Socis”, una base de dades amb la finalitat de difondre les
activitats i serveis culturals prestats des de l’entitat els Xulius. Us informem que podeu exercir el dret d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant petició per escrit a l’entitat els Xulius (carrer Major, 13 08810 Sant Pere de Ribes) Així doncs,
autoritzo a l’entitat els Xulius, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les meves dades personals, així com a la tramesa
d’informació general o específica en l’àmbit de les finalitats per a les quals es recullen les dades.

Amb la meva signatura confirmo que les dades anteriors
són certes i que autoritzo l’ús de les meves dades amb
les condicions indicades.

Signat:

Nom………………………………………………………………………………………

MODALITAT DE PAGAMENT:
Domiciliació bancària de quotes:

IBAN

entitat

oficina

control

número de compte

Del banc/caixa………………………………………………………………………………., oficina de …………………………………………………………………..
autoritzo el pagament domiciliari de les quotes del Xulius, Centre Social Ribetà.

Signatura

Sant Pere de Ribes, ………. d…………………………………………………… de 20……….

