Full d’inscripció:
Nom i cognoms:		

				

data naixement:

DNI:									domicili:					
Municipi:								CP:		
correu electrònic
“manifeste que vull formar part de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL «LA CASA CANTONERA»
com a soci col·laborador sense que siga necessària cap tipus de quota anual.”

Signatura

Les teves dades seran incorporades en un fitxer del qual és titular La Casa Cantonera. La finalitat del tractament de les teves dades en aquest fitxer
és el manteniment de la teva relació com a persona associada amb les finalitats concretes establertes als estatuts. A més aquestes dades podran
ser utilitzades per enviar-te informació que esperem del teu interès així com sobre les activitats de l’associació. Pots exercir el teu dret d’accés,
rectificació, cancel·lació i, si s’escau, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit ( carta certificada) acompanyada de la fotocopia del teu DNI i indicant
“PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de l’associació , situat Algemesí, carrer Pelaio 36. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a
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