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CIF: G66656653

 

DADES PERSONALS (complimentar

DNI:  

NOM:  

COGNOMS:  

ADREÇA:  

MUNICIPI:  

CODI POSTAL:  

CORREU ELECTRÒNIC:  

En cas de no facilitar totes aquestes dades en el present
com a soci d'aquesta associació.
 

OBSERVACIONS: (complimentar si des

 

 

 

DRETS D’IMATGE 

La Colla Castellera Manyacs de Par

comunicació per donar a conèixer l

mitjançantmaterials divulgatius en altres suports (cartells, tríptics...). Amb a

es fa difusió de les activitats pròpies de la COLLA (assajos, actuacions, festes socials...). 

es fa a traves d’imatges on les persones membres de la COLLA apareixen individualment o en grup 

realitzant les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, la junta de direcció de la COLLA, 

consentiment a cada sòcia i soci, o a

autoritzi ,d’acord amb la llei or

distribuir imatges seves o en les que estigui inclòs o inclosa, a traves de qualsevol mitjà de comunicació 

de la nostra entitat.  

TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL DELS SOCIS

 

Les dadesfacilitades a través d’aquest formulari, son necessàries per la tramitació i gestió de la seva 

sol·licitud i de les accions que 

tractament i registre en els respectius fitxers en 

aquestes dades mentre resulti necessari i seran conservades durant els terminis previstos a les 

disposicions normatives aplicables.

L’interessat podrà, en els terminis establerts a la normativa sobre pr

d’accés, rectificació, oposició,

automatitzades, dirigint-se per escrit a la 

seu domicili al carrer Ponent 18 de Parets del 

electrònic secretaria@manyacs.cat

 

SOLICITUT D' INSCRIPCIÓ DELS S
(ENVIAR A SECRETARIA@MANYACS.C

Colla Castellera Manyacs de Parets del Vallès.  
 

08150 Parets del Vallès. 
CIF: G66656653 

complimentar en majúscules) 

DATA NAIXEMENT: 

TLF. MÒBIL: 

cas de no facilitar totes aquestes dades en el present  formulari, no serà possible la seva inscripció 
com a soci d'aquesta associació. 

mplimentar si desitja aportar alguna informació addicional) 

Manyacs de Parets del Vallès (en endavant la COLLA) disposa de mecanismes de 

comunicació per donar a conèixer l’entitat tant, a internet viapagina web i de xarxes socials, com 

vulgatius en altres suports (cartells, tríptics...). Amb a

es fa difusió de les activitats pròpies de la COLLA (assajos, actuacions, festes socials...). 

es fa a traves d’imatges on les persones membres de la COLLA apareixen individualment o en grup 

s esmentades. 

que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, la junta de direcció de la COLLA, 

soci, o ales mares, pares o tutors legals en el cas de menors d’edat, a que 

autoritzi ,d’acord amb la llei orgànica 1/1982, el dret i permís per captar, enregistrar, usar, publicar i 

distribuir imatges seves o en les que estigui inclòs o inclosa, a traves de qualsevol mitjà de comunicació 

TAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL DELS SOCIS 

Les dadesfacilitades a través d’aquest formulari, son necessàries per la tramitació i gestió de la seva 

sol·licitud i de les accions que se’n derivin de la mateixa, la COLLA queda autoritzada per al seu 

tractament i registre en els respectius fitxers en base a l’execució de la sol·licitud. La COLLA, tractarà 

aquestes dades mentre resulti necessari i seran conservades durant els terminis previstos a les 

disposicions normatives aplicables. 

L’interessat podrà, en els terminis establerts a la normativa sobre protecció de dades, 

, oposició,limitació, supressió i portabilitat i a no ser 

per escrit a la direcció de la Colla Castellera Manyacs de Par

al carrer Ponent 18 de Parets del Vallès (08150) o a través de la 

secretaria@manyacs.cat. 

Nº DE SOCI: (NO 

D' INSCRIPCIÓ DELS SOCIS 
SECRETARIA@MANYACS.CAT 

 

 

formulari, no serà possible la seva inscripció 

disposa de mecanismes de 

pagina web i de xarxes socials, com 

vulgatius en altres suports (cartells, tríptics...). Amb aquestes eines s’informa i 

es fa difusió de les activitats pròpies de la COLLA (assajos, actuacions, festes socials...).  Aquesta difusió 

es fa a traves d’imatges on les persones membres de la COLLA apareixen individualment o en grup 

que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, la junta de direcció de la COLLA, demana el 

legals en el cas de menors d’edat, a que 

gànica 1/1982, el dret i permís per captar, enregistrar, usar, publicar i 

distribuir imatges seves o en les que estigui inclòs o inclosa, a traves de qualsevol mitjà de comunicació 

Les dadesfacilitades a través d’aquest formulari, son necessàries per la tramitació i gestió de la seva 

a, la COLLA queda autoritzada per al seu 

de la sol·licitud. La COLLA, tractarà 

aquestes dades mentre resulti necessari i seran conservades durant els terminis previstos a les 

otecció de dades, exercir els drets 

no ser objecte de decisions 

de la Colla Castellera Manyacs de Parets del Vallès, al 

(08150) o a través de la següent adreça de correu 

(NO OMPLIR) 
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A banda del tractament mencionat anteriorment, la COLLA, per donar complime

abans esmentades, podrà enviar

mitja de comunicació, inclòs 

Whatsapp “INFO MANYACS” (grup 

amb la signatura de la sol·licitud.

Mitjançant la firma del present document, l'interessat / interessada dona el seu consentiment p

tractament de les seves dades

la seva total y absoluta responsabilitat sobre la veracitat de l' informació aportada.

 
 
 
 
 

Signatura del / de la SOCI/A 
 
En cas de menors: el seu pare, mare o tutor legal (encerclar la menció procedent), degudament 
identificat a sota, CONFIRMA en tots els extrems, aquest consentiment informat respecte de la 
participació del menor a la COLLA:
 

En/Na:__________________________________________________

DNI: ________________________________________
 

Signatura del / de la pare / mare / tutor del / de la 
 

 

 

Parets del Vallès  a _____ de _____________

  

  

  

  

 
 
 
 

SOLICITUT D' INSCRIPCIÓ DELS S
(ENVIAR A SECRETARIA@MANYACS.C

Colla Castellera Manyacs de Parets del Vallès.  
 

08150 Parets del Vallès. 
CIF: G66656653 

del tractament mencionat anteriorment, la COLLA, per donar complime

, podrà enviar-liqualsevol tipus d’informació relativa a la associació per qualsevol 

inclòs a traves del correu electrònic que ha facilitat i la inclusió en el grup de 

Whatsapp “INFO MANYACS” (grup oficial de difusió de la COLLA) per al que dona el seu consentiment 

amb la signatura de la sol·licitud. 

Mitjançant la firma del present document, l'interessat / interessada dona el seu consentiment p

tractament de les seves dades i imatge amb les finalitats abans previstes, manifestant així mateix sota 

la seva total y absoluta responsabilitat sobre la veracitat de l' informació aportada.

el seu pare, mare o tutor legal (encerclar la menció procedent), degudament 
identificat a sota, CONFIRMA en tots els extrems, aquest consentiment informat respecte de la 
participació del menor a la COLLA: 

En/Na:_______________________________________________________________

DNI: ________________________________________Telf.:___________________

 

Signatura del / de la pare / mare / tutor del / de la SOCI/A 

___________________ de 20 

D' INSCRIPCIÓ DELS SOCIS 
SECRETARIA@MANYACS.CAT 

del tractament mencionat anteriorment, la COLLA, per donar compliment a les finalitats 

liqualsevol tipus d’informació relativa a la associació per qualsevol 

que ha facilitat i la inclusió en el grup de 

oficial de difusió de la COLLA) per al que dona el seu consentiment 

Mitjançant la firma del present document, l'interessat / interessada dona el seu consentiment per el 

s, manifestant així mateix sota 

la seva total y absoluta responsabilitat sobre la veracitat de l' informació aportada. 

el seu pare, mare o tutor legal (encerclar la menció procedent), degudament 
identificat a sota, CONFIRMA en tots els extrems, aquest consentiment informat respecte de la 

_____________________ 

_______________________ 


