
FITXA TÈCNICA “AMIC COL·LABORADOR” 

 

NOM DEL SOCI/A:______________________________________________________________ 

ADREÇA:_____________________________________________________________________ 

CODI POSTAL:________________LOCALITAT:________________________________________ 

CORREU ELECTRÒNIC___________________________________TELÈFON:________________ 

SOC SÒCI/A DE: 

TERRA ASPRA    PEU ALEGRE    C.E.BANYOLES    CAP DE LES 3 

El donatiu mínim és de 10 € / any. Qui vulgui donar més que ho marqui i ho escrigui sobre la línia.  

 Vull fer un donatiu de       10       €  ANY 

 Vull fer un donatiu de _______  €  ANY 

 

També es pot fer un donatiu ingressant la quantitat que es vulgui al compte 

ES87 2100 0023 44 0200621387 

 

DADES BANCÀRIES 

NOM (titular del compte): _______________________________________________________ 

NÚM. DE COMPTE (24 dígits- IBAN):_______________________________________________ 

 I per això autoritzo el càrrec al meu compte bancari 

 

Signatura  

 

A_________________________________, _______de___________________de___________ 

 

Fes-nos arribar el full omplert a l’adreça : amicsdesantanioldaguja@gmail.com    

o per correu postal a: Amics de Sant Aniol d’Aguja, Apartat 124 – 17820 Banyoles. 
 

Web :  www.amicsdesantanioldaguja.cat 
 
 
En compliment d’allò previst en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal (d’ara 
endavant“LOPD”), l’Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja(d’ara endavant “l’Associació”) t’informa que les dades de caràcter personal que ens 
proporcionis emplenant el formulari de registre d’alta d’Amic Col·laborador es recolliran en un fitxer propietat de “l’Associació”. Aquestes dades podran ser 
utilitzades per enviar-te informació del teu interès, així com d’activitats, publicacions, etc de ”l’Associació” i de qualsevol organització a la qual pertanyi. 
Referent als e-mails, autoritzo expressament la utilització d’aquests o de qualsevol altre, que li sigui comunicat a “L’Associació”, de forma verbal o escrita, 
per a l’enviament d’informació diversa relacionada amb “l’Associació”. 
Pots exercir el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les teves dades personals, en el termes i en les condicions previstos a la 
LOPD, adreçant-te a la nostra adreça postal: Amics de Sant Aniol d’Aguja, Apartat 124, 17820 de BANYOLES o bé per correu electrònica 
:amicsdesantanioldaguja@gmail.com 
“L’Associació” es compromet a tractar d’una manera absolutament confidencial les teves dades. 

mailto:amicsdesantanioldaguja@gmail.com

