SOL.LICITUD D’INSCRIPCIÓ
CENTRE EXCURSIONISTA SANT FELIU DE CODINES

Any 2020
PRIMER MEMBRE

SOCI NÚMERO: ______________

Nom i Cognoms:__________________________________

DNI: ______________________

Natural de: ______________________________________

Data de naixement: ____________

Domicili: ______________________________________________________________________
Població: ________________________________________ Codi postal: __________________
Correu electrònic: _________________________________ Telèfon ______________________

SEGON MEMBRE

SOCI NÚMERO: ______________

Nom i Cognoms: _________________________________

DNI: _________________________

Natural de: ______________________________________

Data de naixement: _____________

Correu electrònic: _________________________________ Telèfon: ______________________

TERCER MEMBRE

SOCI NÚMERO: ______________

Nom i Cognoms: _________________________________

DNI: _________________________

Natural de: ______________________________________

Data de naixement: _____________

Correu electrònic: _________________________________ Telèfon: ______________________

QUART MEMBRE

SOCI NÚMERO: ______________

Nom i Cognoms: _________________________________

DNI: _________________________

Natural de: ______________________________________

Data de naixement: _____________

Correu electrònic: _________________________________ Telèfon: ______________________

Domiciliació bancària
ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE

Quotes any 2020.
 Quota voluntària de __________________________________________

euros

Quotes individual
 Quota CESF GENERAL (majors de 18 a 64 anys)_______________________28 euros
 Quota CESF Reduïda (Menors de 18 anys i la 3a.Juventud de 65 anys/o+)___14 euros
 Quota CESF Esport (membres de Sant Feliu Corre i Escaladors) ___________30 euros
Quotes especials
Quota familiar (cal que apunteu el nom de tots els membres que voleu fer socis)
Parella – 1er membre_______________________________________________20 euros
Parella – 2on.membre- _____________________________________________20 euros
Per cada fill menor de 18 anys________________________________________ 7 euros
Quota CESF Makalu (menors de 18 anys membres de l’A. E Makalu)____2 quotes de 40€
(setembre i febrer)

Sant Feliu de Codines, _____ de ______________ de 2020.
Signatura

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
En compliment al Reglament General de Protecció de dades, t'informem del següent:
El responsable de les dades facilitades lliurement és Centre Excursionista Sant Feliu de Codines (NIF G 58263468),
amb seu a C / Estricadors, 7 de Sant Feliu de Codines (08182), telèfon 938661578 i correu electrònic
webcesf@hotmail.com .
En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat. 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.
Tens dret a obtenir confirmació sobre si el Centre Excursionista Sant Feliu de Codines estem tractant les teves dades
personals per tant tens dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva
supressió quan les dades ja no siguin necessaris enviant-nos un correo electrónica a webcesf@hotmail.com .
Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

