Soci d’Asvol núm........................

Sol·licitud d’associació
Nom i cognoms...................................................................................................................................
NIF......................................................................................................................................................
Adreça. Avgda/ Carrer /Plaça.............................................................................................................
Núm...................................Pis...............Porta................ Codi Postal.................................................
Població.......................................................................... Província....................................................
Tel. fix...............................Tel.Mòbil...................................... Tel. urgència........................................
Correu electrònic.................................................................................................................................
Data de naixement..........................................Lloc de naixement.......................................................
Estat civil..................................................
EspaiCaixa al que pertany..................................................................................................................
Professió o activitat abans de jubilar-se..............................................................................................
Branques

on

realitzarà

la

seva

tasca:

Ciència

i

Cultura,

Àmbit

Social,

Informàtica.
En cas d’accident informar a:.................................................................................telf:.......................
El/la sol.licitant/a s’ofereix a realitzar dins del marc i en favor de l’ASVOL una prestació voluntària, lliure i altruista de serveis cívics o
socials, sense cap mena de contraprestació econòmica, en benefici de tercers i per la millora de llur qualitat de vida, sense que
aquesta actuació pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari.
Amb aquest document, l’ASVOL es compromet a:
1er. Donar a conèixer el drets que es desprenguin dels estatuts de l´Associació.
2ón. Formar suficientment al voluntari perquè mantingui la qualitat de la seva tasca, i garantir-li la participació en la presa de decisions
que afectin a la seva actuació
3er. Assegurar al voluntari contra qualsevol risc que pugui representar la prestació del voluntariat, tant a ell mateix com a tercers.
4rt. Compensar les despeses que suposin la prestació de serveis voluntaris.
5é. Acreditar davant de tercers al voluntari com a membre de l’ASVOL.
L’associat/a haurà d’abonar un quota anyal de 3 euros que s’ha de satisfer per domiciliació a un compte de la Caixa.

Al donar-se d’alta com a soci/a, la quota del primer any l’haurà d’ingressar al compte d’Asvol:
ES04 2100 0900 9302 1131 1038 i adjuntar el justificant del ingrés i una fotografia mida carnet.

Dades bancàries del soci
ES____ 2100 ______ ______ ______

______

A....................................................dia...........de...................................de 20........
Vist i Plau

Signatura del voluntari

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament
titularitat de ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN VOLUNTÀRIA EN CIÈNCIA I CULTURA, INFORMATICA, AMBIT SOCIAL I MEDIATEQUES amb CIF G62413372 i domicili social
situat a VIA LAIETANA, 46 A 2n.1r 08003, BARCELONA, amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser soci. En compliment amb la normativa vigent,
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN VOLUNTÀRIA EN CIÈNCIA I CULTURA, INFORMATICA, AMBIT SOCIAL I MEDIATEQUES informa que les dades seran conservades durant el
període legalment establert.
La licitud en la qual es basa el tractament:
L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN VOLUNTÀRIA EN CIÈNCIA I CULTURA, INFORMATICA, AMBIT SOCIAL I MEDIATEQUES l'informa que els tractaments són requerits per al
correcte desenvolupament de la relació jurídica entre vostè i ASSOCIACIO DE GENT GRAN VOLUNTÀRIA EN CIÈNCIA I CULTURA, INFORMATICA, AMBIT SOCIAL I
MEDIATEQUES.
Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb
les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades
implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.
L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN VOLUNTÀRIA EN CIÈNCIA I CULTURA, INFORMATICA, AMBIT SOCIAL I MEDIATEQUES informa que procedirà a tractar les dades de manera
lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN VOLUNTÀRIA A CIÈNCIA I CULTURA,
INFORMATICA, AMBIT SOCIAL I MEDIATEQUES es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin
inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió,
portabilitat i oposició al tractament de seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal
indicada més amunt o al correu electrònic
asvol2015@gmail.com. Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, ASVOL
queda autoritzat per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i / o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat de publicar-les en la pàgina web.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna

