CARNET SOCI PERSONAL

FES-TE SOCI DEL C.F BASE LLAGOSTERA
REQUISIT IMPRESCINDIBLE EL TITULAR HA DE SER MAJOR DE 18 ANYS
El preu ANUAL (01/01/19 - 31/12/19) és de 30 € amb dret a 1 vot del titular en les juntes de socis.
TITULAR
Cognoms/Nom:
DNI/NIF:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Província:
Data de Naixement:
E-mail:
Telèfon:

Volem crèixer amb vosaltres i fer poble, es per això, que ens agradaria comptar amb la teva ajuda.

EL CLUB ES RESERVA EL DRET DE DENEGAR LA SOL.LICITUD
En compliment amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades l'informen, i vostè consenteix expressament en signar aquest document,
que les dades facilitades en el mateix, així com els aportats amb posterioritat, siguin incorporats a un fitxer titularitat del Base
Llagostera. La finalitat és la gestió de la relació mantinguda amb vostè, així com atendre les seves consultes i poder-li remetre informació sobre novetats, activitats o serveis del Base Llagostera que puguin resultar del seu interès a través de diferents mitjans, incloent els electrònics. Vostè, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint una sol.licitud per escrit,
amb la ref."Protecció Dades" i fotocòpia del seu DNI.

Mitjançant la firma d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per
carregar en el seu compte i a l'entitat per efectuar els càrrecs en el compte seguint les instruccions del creditor.Com part dels seus
drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els terminis i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol.licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte.
Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Nom del deutor/s:
(titular/s del compte de càrrec)

Direcció del deutor:
Codi postal-Població-Província:
País del deutor:
Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)
Número de compte-IBAN (a Espanya el IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES)

