Colla Falcons de Piera
C/ Folch i Torres, 35-37
08784 Piera (Barcelona)
Tel. 629 406 011

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA COLLA
FALCONS DE PIERA
Jo, _____________________________________________ amb DNI ___________________,
essent major d’edat, o en cas contrari, al no ser major d’edat el meu pare, mare o tutors legals,
en/na _________________________________ pare o Tutor Legal amb DNI ______________.
MANIFESTO:
(maqueu les caselles que hi ha a continuació)

□ Que conec l’existència de l’Associació “Colla Falcons de Piera”.
□ Que estic interessat/da en les finalitats de l’esmentada associació.
□ Que estic interessat/da en formar part com a soci/a col·laborador de l’esmentada associació.
□ Que CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a la Colla Falcons de Piera per a que tracti i
cedeixi les dades que voluntàriament cedeixo d’acord amb la informació rebuda (al dors d’aquest
document), sempre que el tractament de la meva informació tingui com a finalitat la gestió dels
serveis que he contractat amb l’associació. Tot això sense perjudici del dret a revocar el
consentiment, que atorgo ara, quan ho consideri oportú. Així mateix a publicar imatges en les
quals aparegui individualment o en grup realitzant sempre activitats inherents a l’entitat. Aquesta
autorització tindrà validesa permanent, atès que les imatges passaran a formar part del fons
documental de l’entitat i podran ser emprades en qualsevol moment. Les imatges podran ser
difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat,
xarxes socials, etc). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb
l’objectiu de publicitar la Colla Falcons de Piera. Aquesta autorització és sense ànim de lucre, i em
comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís
acordat amb la Colla Falcons de Piera per a la utilització de la meva imatge i tractament de Dades
de Caràcter Personal.
I per això, SOL·LICITO:
Ser admès/a com a soci/a col·laborador/a de l’Associació “Colla Falcons de Piera”, comprometentme expressament a complir els Estatuts i Reglaments vigents de l’entitat, i les obligacions que
d'ells se'n derivin, en el cas que la meva sol·licitud sigui admesa.
Per què consti als efectes oportuns,

L’Interessat/da

Pare/Mare o Tutor legal
(només en cas de ser menor d’edat)

Piera a _______ d’/de __________________ del 20___
http://falconsdepiera.cat
falcons@falconsdepiera.cat

Colla Falcons de Piera
C/ Folch i Torres, 35-37
08784 Piera (Barcelona)
Tel. 629 406 011

AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE i DADES DE CARÀCTER
PERSONAL
Atès el que regulen, tant la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge, dret a la pròpia imatge reconegut en l’article 18.1 de la Constitució; com la Llei orgànica 15/1999 de 13
de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal.
La Colla Falcons de Piera, us informa que gestiona fitxers informàtics, arxius documentals i d’audiovisual generals que
contenen informació i dades personals. Tots estan integrats a l'arxiu MEMBRES DE L’ENTITAT.
La bases de dades es gestionen a fi de tractar tota la informació que cal per a donar compliment a les obligacions legals
derivades de la relació que manteniu amb l’associació, i per mantenir-vos informats.
L’associació disposa d’espais de difusió pública d’informació (web, blocs, revista i altres publicacions), on es poden
publicar imatges, so, treballs o dades dels associats en l’àmbit de l’activitat d’aquesta.
Els destinataris de la informació són la própia associació, algunes empreses col·laboradores que presten els seus
serveis a l’entitat (empreses asseguradores...) i els organismes oficials competents en la matèria. Només cedirem les
vostres dades quan ho mani una llei, o es faci complint contractes en vigor.
La responsabilitat d’aquestes Base de Dades, recau en la Colla Falcons de Piera. En tot cas, teniu dret a exercir els
drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre,
per la via del procediment que regula el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre. Per a exercir els drets esmentats i per a
qualsevol aclariment, us podeu dirigir a Colla Falcons de Piera, Carrer Folch i Torres, 35-37 08784 Piera (Barcelona), o
bé mitjançant l’adreça de correu electrònic .falcons@falconsdepiera.cat.

DADES ADMINISTRATIVES DEL SOCI/A COL·LABORADOR
Benvolgut Soci/a Col·laborador, per tal de poder formalitzar la teva alta com a Soci/a Col·laborador
de la Colla Falcons de Piera, és necessari que omplis les següents dades

Dades personals de l’interessat/da
Nom:
Cognoms:
DNI:
Adreça
Població:

Codi Postal:

Telèfon:
Data de naixement:

En cas de ser menor d’edat, dades del pare / mare / tutor legal
Nom:
Cognoms:
DNI
Relació amb l'interessat:
Telèfon:

http://falconsdepiera.cat
falcons@falconsdepiera.cat

