SOL·LICITUD D’INTEGRACIÓ A L’ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DRET DE
DEFENSA GIRONA
A la Junta directiva de l’Associació.
En/na …………………………………………………, amb DNI …………………….
I domicili a ……………………………………………………………………………….
Adreça electrònica.……………………………………… Telèfon ……………………
Per la present sol·licito integrar-me com a associat de l’Associació Voluntaris
Dret de Defensa Girona i em comprometo a complir amb les disposicions dels
seus estatuts així com els acords que prenguin els seus òrgans de govern fins
el dia en que deixi de ser associat/da
Quota anual associat/da: 20€

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el sota signant (deutor) autoritza a
l’Associació de Voluntaris Dret de Defensa Girona a enviar instruccions a l’entitat del deutor
per carregar al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets el
deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat, en els termes i condicions del
contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins les
vuit setmanes següents a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional
sobre els seus drets en la seva entitat financera.
Número de compte IBAN

ES__-_______________________________________________

D’acord amb el que preveu la normativa de Protecció de Dades t’informem que les dades subministrades
seran incorporades al fitxer “LLIBRE SOCIS” de l’Associació d’Advocats voluntaris Dret de Defensa
Girona amb la finalitat de complir amb les obligacions de tenir un registre d’associats i poder gestionar el
cobrament de les quotes anuals.
Les dades proporcionades es conservaran mentre existeixi l’associació o durant els anys necessaris per
complir amb les obligacions legals.
Les dades no es cediran a tercers excepte ens els casos que per imperatiu legal així s’estableixi.
En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió així com, en determinades
circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i la oposició al tractament
dirigint un escrit a l’adreça de correu electrònic info@dretdedefensagirona.cat per correu postal a l’adreça
C. Canalejas, 5 de Girona , acreditant la seva identitat.

Data:
Signatura:

Quan l’hagis omplerta ens la pots fer arribat per qualsevol d’aquestes vies:
* correu ordinari a l’adreça C.Canalejas, núm. 5 (17001) Girona
* correu electrònic a l’adreça info@dretdefensagirona.cat. En aquest cas,
caldrà que ens remetis l’original per correu ordinari o personalment.
Moltes gràcies pel teu interès i col·laboració.

