
 

BUTLLETA PER FER-SE SOCI-A DE L’ENTITAT 

1.    NOM…………..…………….... 

Cognoms……….…………….……………………NIF……….……..……...Data Naix. …………… 

2.    NOM…………..……………… 

Cognoms……………..…………………………….NIF………..……..…….Data Naix. …………... 

3.     NOM………………………….. 

Cognoms…………………………………..……….NIF……………….…….Data Naix. ……..……. 

4.    NOM………………………..… 

Cognoms………………………..………………….NIF………………..…….Data Naix ….…….…. 

 

                                                                                                     PREUS MODALITAT D’ASSOCIATS 

Adreça………………………………………………..…….                                Infantil :   12Eu. 

Població…………………………………………………….                                Juvenil :   18Eu.    

Telèfon………………………………………………………                                Adult :      30Eu. 

                                                                                                                                  Familiar : 45Eu. 

Nota : Increment a la modalitat de15 Euros, pels associats que vulguin rebre  la revista 
« Excursionisme ».   Enviament de Revista bimensual  + 1 calendari fotogràfic de l’any. 

Vull rebre la revista  « Excursionisme » :        SI      /    NO           (encercleu resposta). 

 

Adreça de correu electrònic :………………………………………………………………. 

DADES BANCÀRIES PER DOMICILIAR LA QUOTA SOCI-A UEC VDT : 

Nom de l’entitat bancaria…………….……………………… 

IBAN                   ENTITAT                      SUCURSAL           OC                  Nº DE COMPTE 

_  _  _  _                    _  _  _  _                                  _   _  _  _                  _  _                _  _  _  _  _  _  _  _  _  __ 
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-Avís legal : 

-DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE DADES DE SOCIS I 

SIMPATITZANTS (FEEC):  
 

   De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter personal, 
l’informem que les seves dades seran tractades per la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE LA 
VALL DEL TENES, amb NIF G-58199845 i domicili a C/ BARCELONA, 25 (08186) LLIÇÀ D’AMUNT . 
   Vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades o el Responsable de Privacitat dirigint-se per 
escrit al mail uecvalltenes@gmail.com.  
   A la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE LA VALL DEL TENES tractem la informació que ens 
facilita amb la finalitat de poder promocionar i realitzar activitats esportives i de lleure.  
   Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys 
necessaris per complir amb les obligacions legals.  
   Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades, en cas de ser 
necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui 
necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei 
anteriorment esmentat.  
   També, l’informem que en el cas que vostè sol·liciti la tramitació de la seva llicència federativa, les seves 
dades seran cedides a la (FEEC) FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA amb la 
finalitat de poder tramitar la corresponent llicència federativa, inscripció i participació en competicions i 
esdeveniments esportius, publicar resultats esportius, tramitar l’assegurança obligatòria corresponent per 
poder participar en les competicions esportives a les quals desitgi inscriure's, així com qualsevol altra 
finalitat relacionada amb la pràctica esportiva. 
   La UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE LA VALL DEL TENES l’informa que procedirà a tractar 
les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És por 
això que la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE LA VALL DEL TENES es compromet a adoptar 
totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin 
inexactes.  
   D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal 
podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, 
dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic 
uecvalltenes@gmail.com.  
   L’informem que podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que 
consideri oportuna.  
   Finalment, la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE LA VALL DEL TENES l’informa que amb la 
signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades 
esmentades anteriorment.  
 

-CONSENTIMENT DRETS D’IMATGE : 

   Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i 
està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret l’honor, a la intimitat personal 
i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per poder publicar les seves 
imatges, obtingudes durant la seva participació en les activitats esportives corresponents, a la 
pàgina web, xarxa social, revista o qualsevol altra mitjà electrònic o de premsa de la UNIÓ 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE LA VALL DEL TENES, sense que tals captacions tinguin 
finalitats publicitàries, comercials o de naturalesa anàloga. L’esmentat consentiment exprés 
podrà ser revocat en qualsevol moment per l’interessat. 

□  Autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà. 

□  No autoritzo la publicació de les meves pròpies imatges a través de qualsevol mitjà. 

                       A Lliçà d’Amunt………………..de ………………………..de……………. 

Noms i cognoms : 

DNI. :                                                                                           Signatura :                                                                                    
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