SOLICITUT D’INSCRIPCIÓ
EMPRESA
Titular: ......................................................................................................................................................................................
Nom Comercial: .......................................................................................................................................................................
CIF/NIF de la Empresa: ...........................................
[ ] Societat Anònima

[ ] Societat Limitada

Any de constitució: …...….......................
[ ] Persona Física

[ ] Altres

Acredita titularitat per mitjà de: …...………............................................................................……………………………….…...
Direcció: …………………………………………………………………….....................................................................................
C.P.: ……..................

Població: ….................................................................………………………………………………..

Província: ...............................................................................…………………..……………………….……………………….....
Data de naixement del Titular: ………………........
Persona amb veu i vot: …………………………..……………....................................................................................................
Persona de Contacte: …………………………………………………………...............................................................................
Càrrec: ……………………………………………….................................................................................…………………….......
Telèfon: ………….........…..……………

Mòbil: ……...…………………….

e-mail: ……………………………………................... WEB: .........……………………………………………………………….
m2 totals del Centre: .....……...….........

m2 sales col·lectives (aeròbic, etc,.): …..............................

QUOTA:……………………………

DATA ALTA: ..……………..…….

Signatura: ……….………………..

DOMICILIACIÓ BANCARIA
Titular del compte: ………….....................................................................................................................................................
Entitat: …………………………………...………..…

Sucursal: ….............................................................................….........

C.C.C: ………………….................................................................................……………………………………………………....

ADECAF - C/. Córcega 371 - 08037 Barcelona

SOLICITUT D’INSCRIPCIÓ
COMPROMIS DEL SOL·LICITANT
1.- El sol·licitant, pel fet de la seva afiliació, accepta i es compromet a complir els Estatuts i els acords
vàlidament adoptats pels òrgans de govern en el marco de les seves respectives competències.
2.- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades, l’informem que les dades personals recollides
en aquesta sol·licitud, seran incorporats a les bases de dades de ADECAF, per la gestió interna de la
associació i en les seves relacions amb els diferents membres de l’associació, així com per l’enviament de
comunicacions internes, butlletins de notícies i altra documentació que la associació cregui d’interès per al
associat.
⎯ El sota signant autoritza a ADECAF a utilitzar i cedir les seves dades personals, que estan en l’arxiu
informàtic de la mateixa, a les empreses que presten serveis a la associació en la mesura que sigui
necessari per la gestió de la pròpia associació i a aquelles entitats relacionades amb la associació.
⎯ Autoritzo a ADECAF a realitzar enviaments publicitaris, be per la pròpia associació, o be per la empresa
que la associació designi per els mateixos, amb la finalitat d’informar als associats sobre promocions que la
pròpia asociació consideri interessants per el associat.
3. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, vostè te dret en qualsevol moment a accedir, rectificar o cancel·lar les
dades referents a la seva persona, inclosos en les nostres bases de dades en la següent direcció: C/ Còrsega.
371, 08037 Barcelona.
Data, segello i signatura del representant de l’empresa:

A ………...............…………………….,

a …….. de ………………………… de ………..

ADECAF - C/. Córcega 371 - 08037 Barcelona

