
 

NÚMERO DE SOCI: 
(a omplir per Àgora) 

 

 
FITXA D’INSCRIPCIÓ 

NOM  

COGNOMS  

ADREÇA  

POBLACIÓ  

CODI POSTAL  

TELÈFON  

E-MAIL  

 

QUOTA ANUAL D’INSCRIPCIÓ 35€  (Marcar la forma de pagament) 

Domiciliació bancària  

Transferència a  ES54 2100 0382 4602 0034 1063  
(Cal especificar al concepte de la transferència el nom de la persona que s’inscriu a l’Associació) 

 

En efectiu  
(A can Baylach en el moment de lliurar-hi aquest full) 

 

 

DADES PER DOMICILIAR EL PAGAMENT  (Només si s’ha triat aquesta opció de pagament) 

BANC/CAIXA  

TITULAR  

IBAN ES      

 2 dígits 4 dígits 4 dígits 4 dígits 4 dígits 4 dígits 

 

 

Data: 

Signatura: Una vegada complimentada, i feta la transferència, 
domiciliació o pagament, cal lliurar aquesta fitxa a la 
Biblioteca (o a Electrodomèstics i Regals Riera Baylach 
si s’hi fa el pagament en efectiu)  

 

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les 
dades d’aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’Àgora, l’Aula de Formació Permanent de Vilassar de Dalt. La 
persona titular dona el seu consentiment exprés per la utilització d’aquestes dades, mitjançant correu ordinari o electrònic, per fer trameses de 
documentació o d’informacions diverses d’Àgora. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i en tot moment es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se per escrit a Àgora, l’Aula de Formació Permanent de Vilassar de Dalt. 



CLÀUSULA DE CONSENTIMENT 
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques en quan al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades, així com amb la normativa estatal de protecció de dades que correspongui, 
Àgora, l’Aula de Formació Permanent de Vilassar de Dalt, informa: 
 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 

Responsable Àgora, l’Aula deformació Permanent de Vilassar de Dalt 
c/  Mestra Viladrosa, núm. 56 de Vilassar de Dalt (Barcelona) 
aulavilassar@gmail.com 

Finalitat Àgora, l’Aula de Formació Permanent de Vilassar de Dalt us informa que, amb caràcter 
general, només sol·licitarà aquelles dades personals dels socis que siguin necessàries 
per a l’exercici de la seva funció. 

Legitimació El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que 
atorgui el document en qüestió així com per al compliment de les normatives legals 
que siguin d’aplicació. 

Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al 
mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el 
Reglament (EU) 679/2016, i poden ser exercits en el següent domicili: c/ Mestra 
Viladrosa, núm. 56 (08339) Vilassar de Dalt. 
Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’associació. Així 
mateix, té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment. 

Conservació 
de les dades 

Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament 
per les que han estat recollides. 

 
La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per a 

subscriure a l’Entitat i poder prestar els serveis sol·licitats. 

Àgora, l’Aula de Formació Permanent de Vilassar de Dalt us informa que compleix amb tots 

els requisits establerts per la normativa de Protecció de Dades i amb totes les mesures 

tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter 

personal. 

Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la signatura manifesto la meva 
conformitat amb el seu contingut i consento expressament el tractament de les meves 
dades personals en els termes anteriorment mencionats. 
 

Data:  
 

Signatura: 
 

 
Nom i cognoms:  DNI:   
 

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que 
les dades d’aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’Àgora, l’Aula de Formació Permanent de Vilassar de Dalt. La 
persona titular dona el seu consentiment exprés per la utilització d’aquestes dades, mitjançant correu ordinari o electrònic, per fer trameses 
de documentació o d’informacions diverses d’Àgora. El consentiment anteriorment atorgat és revocable i en tot moment es poden exercir 
els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se per escrit a Àgora, l’Aula de Formació Permanent de Vilassar de Dalt. 

 


