SOL·LICITUD D’ALTA SOCI / SÒCIA
Assabentat-assabentada de les finalitats de l’Associació Fira d’Art Salàs, sol·licito ser admesaadmès com a soci-sòcia de l’entitat amb tots els drets i deures que comporta i que queden regulats
en els estatuts vigents.
Nom
Cognoms
DNI/NIF
Adreça postal
Ciutat

Districte
Província

País

Adreça electrònica
Telèfon 1

Telèfon 2

Tinc relació (per naixement, parentiu, residència fixa o temporal) amb la localitat Salàs de Pallars
del Pallars.
No desenvolupo cap activitat relacionada amb l’art o la creació
Tinc relació amb el món de la creació artística com a professional
Dins l’àmbit de: crítica/teoria

, pintura/dibuix

, escultura

o amateur
, ceràmica

, arts aplicades

,

joieria , instal·lacions , serigrafia/litografia/gravat , performances , altres
Autoritzo l’emmagatzematge de les meves dades personals i el seu ús per als fins de l’Associació
Data

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, t’informem del següent:
El responsable de les dades facilitades lliurement és el Associació Fira d’Art Salàs (NIF 25352253G), amb seu al carrer Bon Jesús
numero 5. 2569 Salàs de Pallars, i correu electrònic firadartsalas@gmail.com.
En nom de l’organització tractem la informació que ens facilites per tal d’oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la
gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies. Les
dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions
legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
Tens el dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació estem tractant les teves dades personals per tant tens dret a accedir a les teves
dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix
sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

