Associació Animanga de
Catalunya
Associació 60891 de la
GENCAT
G66934795
Pl. Soler i Carbonell, 5, Bxs.
08800 – Vilanova i la Geltrú

www.animanga.cat

@AnimangaCAT

FULL D’INSCRIPCIÓ
Dades personals
Nom i Cognoms: _________________________________________
DNI:

___________________

Adreça:

Telèfon:

________________________

__________________________________________________

Població: _______________________________ C.P.: ____________
Email:

____________________________________________________

Data de Naixement: ________de____________________de_______
Forma de Pagament (Quota anual 15€ + 5€ d’inscripció)
Metàl·lic.
Domiciliació bancària.

Lloc y Data:

IBAN
IBAN

ENTIDAD

E S
D.C.

OFICINA

_______________________
Signatura

De conformitat amb el que estableix el reglament general de protecció de
dades europeu (2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals y a la lliure circulació d’aquestes dades y per
el que es deroga la Directiva 95/46/CE) d’ara en endavant RGPD, li informem
que les dades que ens ha facilitat, es desaran en un fitxer intern de l’entitat.
En tot moment aquestes dades es tractaran de manera confidencial per
l’Associació Animanga de Catalunya.
El interessat pot dirigir-se a l’Associació Animanga de Catalunya, per
demanar consulta, accés, actualització, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i/o oposició. Pot exercir els seus drets mitjançant comunicació
escrita a Associació Animanga de Catalunya (Ref. Protecció de dades) a la
direcció següent: Pl. Soler i Carbonell, 5, Bxs. De Vilanova i la Geltrú (BCN). O
be per correu electrònic a jruiz@animanga.cat
L’usuari atorga consentiment exprés, per a que aquestes dades puguin ser
utilitzades per la nombrada entitat.
Donat que el dret d’imatge, es troba regulat per l’article 18,1 de la Constitució
espanyola, per la llei orgànica 1/1982 sobre el dret al honor, a l’intimidat
personal i familiar, i per la RGPD, l’Associació demana el seu consentiment
per a registrar la seva imatge, i que exposin públicament amb l’objectiu de
fer difusió d’activitats que fa l’entitat en els següents mitjans de l’associació:
Tríptics, revistes, web, blog, xarxes socials o altres. El present consentiment
i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renuncia formal a qualsevol
contraprestació econòmica.
Ha de presentar copia del DNI per les dues cares i una foto de carnet com a
adjunt a aquesta sol·licitud i enviar a registre.entrada@animanga.cat o entregar
en mà a un representant de l’associació.

Signatura Presidència

Registre d’entrada
__________________
Data:

Nº DE COMPTE

________________________

Segell Entitat

_______________________

__________________
_

