SOLLICITUD D’ADMISSIÓ DE SOCI/A A L’ABPT
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms:

Data Naix:

DNI/Passaport:
EN CAS DE MENOR D’EDAT
Persona que ho sollicita (pare, mare o tutor/a):
DNI/Passaport:
CATEGORIA SOLLICITADA
No Ballador

Ballador  Preferència del Ball (*):

DADES DE CONTACTE
Telf. Contacte:
Adreça electrònica:
(*)En cas de no estar donat d’alta a les llistes d’espera, ABPT l’inclourà a la del ball sollicitat.

MANIFESTO:
Que conec l’existència de l’associació “AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE TORREDEMBARRA” (ABPT)
Que estic interessat/da en les finalitats de l’esmentada associació
Que estic interessat/da en formar part com a soci/a de l’esmentada associació
Que CONSENTO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a l’Agrupació de Balls Populars de Torredembarra per a que utilitzi la meva imatge i
tracti les dades que voluntàriament cedeixo d’acord amb la informació rebuda (veure l’Avís Legal).
I per això, SOLLICITO:
A la Junta Directiva de l’ABPT, ser admès/a com a soci/a de l’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE TORREDEMBARRA, comprometentme expressament a complir els Estatuts i Reglaments vigents de l’entitat, i les obligacions que d'ells se'n derivin, en el cas que la meva
sollicitud sigui admesa.
Per què consti als efectes oportuns,
Signat:

L’Interessat/da

Mare, Pare o Tutor/a legal (només en cas de ser menor d’edat)

Torredembarra, a _______ d’/de __________________ del 20___
Pot fer-nos arribar la present sollicitud, mitjançant els següents canals:
• Email: agrupacio@ballspopulars.org amb l’assumpte “Ref. ADMISSIÓ SOCI”
•
Presencialment, concertant cita prèvia a través del telèfon 629 683 694 o 645 980 170.
AVÍS LEGAL
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les dades personals consignades en
aquest formulari són incorporades en fitxers titularitat de l’entitat AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE TORREDEMBARRA amb la finalitat de gestionar la
seva sollicitud.
En cas d’autoritzar-nos, les seves dades de contacte podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les nostres activitats i
serveis que puguin resultar del seu interès i d'altres relacionades.
Així mateix, atès que el dret a la pròpia imatge es troba reconegut a l’article 18.1 de la Constitució regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, l’ABPT demana el seu consentiment per aparèixer de forma clarament identificable en les
fotografies i gravacions que puguin realitzar-se a les activitats de l’entitat, i que s’exposin públicament a la pàgina web, canals socials (Facebook, Twitter,
Youtube, etc.), revistes o altres publicacions internes o de tercers. El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a
qualsevol contraprestació econòmica.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a l’entitat Agrupació de
Balls Populars de Torredembarra, Ref. Protecció de dades, Carrer Sant Adrià 3, 43830 Torredembarra, o bé per correu electrònic a
agrupacio@ballspopulars.org.
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