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SOL·LICITUD INCORPORACIÓ A
L'ENS DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL CATALÀ.

DADES DE L'ENTITAT
Federació:
Adreça Seu Social:
Població:
Codi Postal:
Telèfon fix:
Any de Fundació:
Número Associats:

CANALS DE CONTACTE
Correu/s de contacte:
Persona de contacte:
Telèfon mòbil persona de contacte:
Web:
Usuari Twitter:
Usuari Facebook:
Usuari Instagram:
Altres Canals:
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DESCRIPCIÓ DE LA FEDERACIÓ: (màxim: 300 paraules)

DADES ECONÒMIQUES:
NIF:
CC:
E S

Full 3 de 4

RELACIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
*Si una vocalia exerceix una responsabilitat específica (comunicació,
educació, protocol, etc.), especifiqueu-la si us plau.
Nom i cognoms

Càrrec
Presidència

Correu electrònic

Secretaria
Tresoreria

(munipici)..........................., de ............de 2019
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractament:
Ens de l’Associacionisme Cultural Català
carrer València, 558 6è 1à · 08026 Barcelona
https://www.ens.cat/

info@ens.cat

Finalitat del tractament: tractem les dades facilitades per a la gestió del registre d’entitats associades i
col·laboradors així com la gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a traves de
l’entitat, difusió, comunicació i xarxes socials.
Legitimació: Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar el full d’inscripció de soci. La
base legal per al tractament es el seu consentiment al lliurar el formulari electrònic o imprès de soci així
com la clara acció informativa que reflecteixi una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i
inequívoca seva en el cas que sigui necessari el consentiment i l’acceptació com usuari del lloc web de la
Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials
L'interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del
tractament.
Destinataris: organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. Bancs, caixes
d’estalvi i caixes rurals. Entitats asseguradores. Atesa la utilització de serveis Dropbox es produeix
una transferencia internacional de dades. Dopbox compleix amb el marc Escut de la privacitat
entre EU-EE. UU. i Suïssa-EE. UU. com estableix el Departament de Comerç dels Estats Units
respecte a la recopilació, l'ús i la conservació de dades personals que es transfereixin des de la
Unió Europea, la Comunitat Econòmica Europea i Suïssa als Estats Units, tal i com es pot
consutar al certificat de l'Escut de la privacitat de Dropbox en www.privacyshield.gov/list
Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no
es sol·liciti la supressió per part de l'interessat o deixi d’ingressar la quota
Drets de les persones:. Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la
Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a Ens de l’Associacionisme
Cultural Català al carrer València, 558 6è 1à · 08026 Barcelona o per correu electrònic a info@ens.cat
acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu electrònic
haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.
Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la
seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònic

