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 Número d’ordre:  

 Soci/sòcia:  

 

 

FES-TE SOCI / FES-TE SÒCIA – BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

Nom:  Cognoms:  
 

Domicili:  
 

Codi postal:  Localitat:  
 

Data naixement:  DNI + lletra:  
 

Telèfon fix:  Telèfon mòbil:  
 

Correu electrònic:  
 

Nivell d’estudis: Primaris Secundaris Universitaris Altres  
 

Domiciliació bancària / IBAN:  

 

Demana ser soci/sòcia de l’Aula d’Extensió Universitària de Solsona i autoritza a aquesta entitat el 

cobrament de la quota anual de 40 euros al meu compte bancari. 

Consentiment informat 

En compliment de la legislació vigent relativa a la protecció de dades personals, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer 

informatitzat de socis i sòcies, la responsabilitat del qual és de l’Aula d’Extensió Universitària de Solsona, amb la finalitat de tractar-les per desenvolupar 

les activitats pròpies de l’entitat: tramesa dels díptics trimestrals amb informació sobre cursos, seminaris, sortides, excursions i viatges, i els comunicats 

derivats de l’acció de l’Aula (informació que consentiu a rebre per escrit o per correu electrònic), a més de tramitar el cobrament de la vostra quota anual. 

L’Aula d’Extensió Universitària de Solsona es compromet a garantir la confidencialitat de les vostres dades personals recollides a l’esmentat fitxer. 

Us preguem que comuniqueu immediatament a l’Aula d’Extensió Universitària de Solsona qualsevol modificació de les vostres dades personals per tal que 

el nostre fitxer estigui sempre actualitzat i no contingui errades. Així mateix, per la vostra part manifesteu que la informació que ens feu arribar és exacta 

i veraç. 

D’altra banda, cediu els drets d’imatge a l’Aula d’Extensió Universitària de Solsona perquè fotografies o imatges enregistrades en el transcurs d’activitats 

desenvolupades dins l’àmbit de l’entitat puguin ser exposades a la seva pàgina web i/o als mitjans de comunicació locals i comarcals (Celsona, Nació 

Digital, Regió7). 

Sempre tindreu dret d’accés, de rectificació, de limitació del tractament, de supressió, de portabilitat i d’oposició de les vostres dades de caràcter personal, 

mitjançant un escrit adreçat a l’Aula d’Extensió Universitària de Solsona, sigui per correu postal o per correu electrònic. 

Lloc i data  

  (signatura) 

 

    


