TONIS OLESA - Formulari per associar-se a l'entitat
Associació Tonis Olesa de Montserrat - Ps. del Progres, 23-1-1, Olesa de M. - CIF: G66873407
Tel. 619502464 ‐ tonisolesa@gmail.com ‐ https://facebook.com/tonisolesa

Dades personals
p
Nom i cognoms:
Adreça:

Població:

DNI:

Telèfon:

Correu electrònic:

Data de naixement:

Quota de soci
* La quota serà de 30 euros/any (Actualitzable per aprovació de l'Assemblea de Socis).
* La quota es carregarà al mes de setembre
* Els socis tindran dret a l'esmorzar i al tortell
Signatura i data

Les dades personals que ens faciliteu seran tractades d'acord
d acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, i quedaran
incorporades als fitxers de l'Associació Tonis Olesa de Montserrat, amb la finalitat de portar a terme la gestió administraiva dels Socis,
la gestió dels serveis i informar-lo dels serveis i activitats de l'associació. En aquest sentit, vostè consenteix de manera expressa que
les seves dades siguin tractades per l'Associació Tonis Olesa de Montserrat per donar compliment a les finalitats indicades. Així mateix,
consentiu que les imatges i videos presos en actes o activitats organitzats per l'associació puguin aparèixer en memòries, a la pàgina
web o en eltres publicacions o material orientat a la informació i difusió dels fins de l'associació. Podeu exercir els vostres drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos a Tonis Olesa, Ps. del Progrés, 23-1-1 - Olesa de M. o al correu el.: tonisolesa@gmail.com

Ordre de domiciliació de deute directe SEPA
El creditor: Associació Tonis Olesa de Montserrat - CIF G66873407 - P. Del Progrés, 2-1-1 - Olesa M.
A emplenar pel deutor (Soci):
Nom i cognoms:
Adreça:
Telèfon:

NIF:
Població:
Correu e:

Dades bancàries
IBAN

E S
Data i Signatura (Autorització per al càrrec de la quota de soci)

Mitjançant
j ç
la signatura
g
d'aquesa
q
ordre de domiciliació,, el deutor autoritza (1)
( ) al creditor a enviar ordres a la seva entitat financera per
p
carregar la quota al seu compte i (2) a la seva entitat per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com
a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb
la mateixa, dins les vuit setmanes posteriors a la data del deute. Mes informació sobre els seus drets en la seva entitat bancària.

