Soci dAsvol núm
Sol•licitud dassociació
Nom i cognoms
NIF
Adreça. Avgda/ Carrer /Piaça
Codi Postal
Porta
Pis
Núm
Província
Població
Tel. urgéncia
Tel.Mòbil
TeI. fix
Adreça electrònica
En cas daccident avisar a
LIoc de naixement
Data de naixement
Estat civil
EspaiCaixa al que pertany
Professió o activitat abans de jubilar-se
Ciéncia ¡ Cultura,
Branques on realitzarà la seva tasca:

] lnformàtica.

[

Àmbit Social,

El/la sollicitant/a sofereix a realitzar dins dei marc i en favor de lASVOL una prestació voluntària, Iliure ¡ altruista de serveis cívics o
socials, sense cap mena de contraprestació econòmica, en benefici de tercers ¡ per la millora de llur qualitat de vida, sense que
aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari.
Amb aquest document, lASVOL es compromet a:
1er•

Donar a conéixer el drets que es desprenguin dels estatuts de lAssociació.

2ón•

Formar suficientment al voluntari perqué mantingui la qualitat de la seva tasca, ¡ garantir-li la participació en la presa de decisions

que afectin a la seva actuació
3er

Assegurar al voluntari contra qualsevol risc daccident que pugui representar la prestació del seu voluntariat.

4n

Compensar les despeses que suposin la prestació de serveis voluntaris.

5 Acreditar davant de tercers al voluntari com a membre de lASVOL.
Lassociat/a haurà dabonar un quota anyal de 3 euros que sha de satisfer per domiciliació al compte dAsvol de la Caixa.
Al donar-se dalta com a soci/a, la quota del primer any lhaurà dingressar al compte dAsvol:

ESO4 2100 0900 9302 1 131 1038 ¡ adjuntar e!justfficant del ingrés ¡ una fotografia mida carnet.

Dades bancàries del soci
ES
2100
A

dia
VÍSt ¡ Plau

de

de2O

Signatura del voluntari

Err compliment de larticle 5 de 15 Llei Orgànica /5/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Carócter Personal, linformem que les dades de carócter personal que ens
faciliti seran recollides en un fitxer propietat dASVOL. Vosté podrà exercir els seuS drets daccés rectificació, cancel•lació i oposició en relació al tractament de les seves dades a
Barcelona, Via Laretana, 46 A, 2n. 1e. Les seves dades sobtenen per gestionar el servei o informació que vosté ens sol•licita amb el present formulari, aixi com per remetre-li
informació sobre activitats i serveis que ofereix ASVOL. El fet domplir aquest formulari implica que el remitent roconeix que la informació i les dades personals que ens indica son
seves, exactes i certes.

