
Passatge Sant Crist nº 2 08338 PREMIÀ DE DALT Web: http://aulapremiadedalt.cat/  correu electrònic: aeupremiadedalt@mailcat.cat 

        

ADREÇA:  DNI: 
LOCALITAT:  DATA NAIXEMENT: 
CODI POSTAL: MÒBIL: TELÈFON: 
CORREU ELECTRÒNIC:  

 

 

 

 
Col·laboraré amb l’Associació amb una quota anual de 40,00 € pel curs 2020/21

Formes de pagament: 

Desitjo rebre informació de l’Aula d’Extensió Universitària de Premià de Dalt

 
COGNOMS:  NOM:  

DATA: ................................................................................................................   

vsantolaria600@hotmail.com
Texto tecleado
Faré transferència al compte de l’Aula:  ES76 3025 0025 2314 0001 9440

vsantolaria600@hotmail.com
Texto tecleado
Feu domiciliació bancaria al meu IBAN:

https://aulapremiadedalt.cat/contacte/
https://aulapremiadedalt.cat/contacte/
vsantolaria600@hotmail.com
Texto tecleado
En compliment de l’Article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades: Dret d’informació en larecollida de dades, li comuniquem que ens comprometem a garantir la privacitat de les seves dades personals recollides a la sevafitxa.Les dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, pel tractament de dades, amb lafinalitat de: Gestionar la seva fitxa d’Associat, en el marc legal deis serveis que ofereix I’AEUPdD en general.Així mateix els informem que les imatges preses en activitats relacionades amb I’AEUPdD podran ser exposades a la pàgina webde la pròpia Associació a efectes publicitaris i desenvolupament de les activitats.D’acord igualment, amb la Llei 5/1982, del 5 de maig d’aquest mateix any, sobre el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge,I’AEUPdD demana el consentiment del/a sota signant per poder utilitzar fotografies en que aquests siguin clarament identificables.Com a interessats directes, tenen dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que els afecti iautoritzen a que passi a formar part del fitxer, davant del qual podran exercitar els seus drets en qualsevol moment. Els dretscitats prèviament podran fer-se efectius davant I’AEUPdD enviant un correu electrònic indicant el seu nom, cognoms i DNI, a:aeupremiadedalt@mailcat.catLi preguem que comuniqui immediatament a AEUPdD, qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per a lainformació que contenen els nostres Registres de Tractament estiguin sempre actualitzades i no continguin errades. Tan mateix,amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.Per tot això amb la signatura del present document queda informat de tot el que precedeix i presta el seu consentiment explícitper als tractaments esmentats

https://aulapremiadedalt.cat/contacte/
vsantolaria600@hotmail.com
Texto tecleado
Autoritzo a AEUPdD la publicació de les meves imatges 

vsantolaria600@hotmail.com
Texto tecleado
Formulari per la renovació de l'abonament a l'Aula 

vsantolaria600@hotmail.com
Texto tecleado
Nº Sòcia/soci:
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