
Nom

Cognoms

Adreça

DNI

Forma de pagament:       

€Import

Tel.

Professió

Data naixement

Correu electrònic

Població codi postal

Els / les proponents

El / la secretari/a

El / la sol·licitant

Proposta aprovada per la Junta Directiva, en sessió de                   de                                     de

Reus,               de                                       de

Senyors: 

Us preguem que fins a nou avís satisfeu amb càrrec al meu compte, els 
rebuts de soci que el Centre d'Amics de Reus us presenti.

Reus, a             de                                        de 20
Signatura del Titular

NOM I COGNOMS

ADREÇA

TITULAR DEL COMPTE

CODI IBAN

ENTITAT BANCÀRIA

ADREÇA

CODI POSTAL I POBLACIÓ



PROPOSTA DE SOCI

 Banc/Caixa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, l'informem que les seves dades estan incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de 
de poder ser informat de les nostres activitats . Si ho desitja pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades dirigint-se a: CENTRE 
D’AMICS DE REUS, Raval Robuster, 36, 43204 Reus, o al correu electrònic: info@centredamicsdereus.cat

Declarada d’UTILITAT PÚBLICA pel Consell
de Ministres el 26 de setembre de 1986

CASA FORTUNY

Raval Robuster, 36
43204 REUS
Tel. i Fax 977 75 48 26
www.centredamicsdereus.cat
info@centredamicsdereus.cat

Declarada d’UTILITAT PÚBLICA pel Consell
de Ministres el 26 de setembre de 1986

CASA FORTUNY

Raval Robuster, 36, 2n, 1a
43204 REUS

Tel. i Fax 977 75 48 26

Nom i cognoms:

DNI:

Adreça 

C.P.:                                                 Població:

Telèfon:

Correu electrònic:

Quota mensual:

Nº Compte:

IBAN: 

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del 
nou Reglament General de Protecció de dades, t’informem del següent:
El responsable de les dades facilitades és el CENTRE D’AMICS DE REUS (NIF 
G-43047414), amb seu a Raval Robuster, 36 - 43204 Reus, telèfon 977754826 i correu elec-
trònic: info@centred’amicsdereus.cat.
En nom de l’organització tractem la informació que ens facilites per tal d’oferir el servei sol·li-
citat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des 
de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies. Les dades 
proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris 
per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els 
casos en què hi hagi una obligació legal.
Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si al CENTRE D’AMICS DE REUS, estem tractant 
les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar 
les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. 
Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

Firma

A Reus,       de 20

SÍ                   NO

AUTORITZACIÓ PER LA PRESA DE DADES


