FULL DE SOL·LICITUD D'ASSOCIACIÓ
OMPLIR EL FORMULARI EN MAJÚSCULA
Nom i cognoms:
Sexe

H

D

Cònjuge

D.N.I:

Telèfons de contacte:

Correu electrònic:

Domicili:
Localitat:

Codi Postal:

APRENEM AUTISME ASSOCIACIÓ DISPOSA DE:
Quota PERSONA SÒCIA NUMERARIA FAMILIAR 90€ anuals
Quota PERSONA SÒCIA NUMERARIA FAMILIAR més de 90€ ______€ anuals (posar quantitat)
DADES DE LA PERSONA/ES AMB TEA:
Nom i Cognoms:

Sexe:

HOME

Data de naixement:

DONA

HOME

DONA

Quota PERSONA SÒCIA COL·LABORADORA o en Primera persona 45€ anuals
Quota PERSONA SÒCIA COL·LABORADORA o en Primera persona més de 45€ ______€ anuals (posar
quantitat)
FAMILIAR

AMICS

ALTRES__________________

Nº Compte Bancari:

Signatura:
Lloc i data: _________________________________________________________

Aprenem Autisme Associació
Registre d'entitats jurídiques Nº 32016-2006
info@associacioaprenem.org

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les
seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’APRENEM AUTISME ASSOCIACIÓ amb CIF
G64177421 i domicili social situat en C/ CONSELL DE CENT, 616, LOCAL, 08026 BARCELONA, i que a
continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a
aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions
automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que APRENEM AUTISME
ASSOCIACIÓ té previst realitzar:

- Finalitat: Registre i tractament de dades de socis per a finalitats administratives i associatives, així com la gestió
de les condicions i avantatges de ser soci
- Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat exceptuant aquells casos que existeixi obligació
legal de conservació.
- Base legítima: El consentiment de l'interessat.

- Finalitat: Tramitació i gestió de les donacions i/o col·laboracions econòmiques fixes o esporàdiques
- Termini de conservació: 10 anys, en compliment de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig
de capitals i del finançament del terrorisme.
- Base legítima: El consentiment de l'interessat.
- Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes
amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més,
s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.

- Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual
està subjecta l'entitat
- Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a
reclamar-li una possible responsabilitat.
- Base legítima: El compliment d'una llei.
- Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública
amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment d'una llei.

- Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
- Termini de conservació: 5 anys, en compliment de la Llei General Tributària.
- Base legítima: El compliment d'una llei.
- Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i
Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions
tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és
el compliment d'una llei.
Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de
correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets
d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l'oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les
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seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d'aquests,
dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic
APRENEM.GESTIO@GMAIL.COM. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la
reclamació que consideri oportuna.

Així mateix, i d'acord amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, informem que signant aquest document dóna el
consentiment al fet que se li enviï el butlletí de l'associació o informació que considerem que puguin ser del seu
interès, per correu electrònic

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, sol·licitem el seu consentiment explícit per a utilitzar les seves imatges i/o vídeos, així com les
dels seus fills/filles i familiars, realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i/o
promocionar les activitats/projectes de l'entitat i publicar-les en la pàgina web, xarxes socials, materials de difusió
de l'entitat. Així mateix, informem que el termini de conservació serà mentre es mantingui el consentiment prestat:

SI AUTORITZO el tractament de les imatges i/o vídeos.
NO AUTORITZO el tractament de les imatges i/o vídeos.

APRENEM AUTISME ASSOCIACIÓ, informa que amb la signatura del present “FULL DE SOL·LICITUD
D'ASSOCIACIÓ”, vostè atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades
anteriorment i atorga o denega el consentiment explícit al tractament de les imatges i/o vídeos.

Per acabar, ens podries indicar com ens has conegut:
A través de les nostres xarxes socials
A través de la nostra web
A través d'altres socis/es de l'entitat
Altres (especificar): .........................................................................
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