
Autoritzacions i consentiments relativa als membres TITULARS de famílies de l’Associació pel Consum 
Responsable i la Sostenibilitat de Terrassa.

Dades personals

Nom i cognoms: DNI/NIE

Nom de la família: Número: Percentatge de vot i capital social:

Informació relativa a l’entitat i autorització de la gestió de dades personals

Es declara informat/da, entén i accepta que: 

• entra a forma part de l’ Associació pel consum responsable i la sostenibilitat de Terrassa (ACRST), NIF G65532418, com a 
membre de la família o unitat  de consum especificat.

• te dret a vot i a participar en la vida associativa i en els òrgans de govern com a membre de ple dret.

• autoritza la gestió de les dades personals per part de l’entitat 

• la seva família ha realitzat pagament de 100€ com a aportació al capital social de l’entitat, dels quals li correspon 
individualment el percentatge especificat.

• el capital social és reemborsable en cas de baixa, una vegada descomptats els impagats.

• existeix una quota establerta en 12€ mensuals per família o unitat de consum.

      Sí        No

Informació relativa a la legislació de Protecció de dades personals i al seu consentiment

En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, t'informem que el responsable de les dades facilitades lliurement
és l'Associació pel consum responsable i la sostenibilitat de Terrassa (NIF G65532418), amb seu al carrer del Nord, 105 local 2,
Terrassa, telèfon 611103766 i correu electrònic info@egarenca.cat. 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 dret a obtenir confirmació sobre si l' Associació pel consum responsable i la sostenibilitat de
Terrassa estem tractant les teves dades personals, tens dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o
sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. 

He llegit i he entès el tractament de dades i en dono consentiment:

      Sí        No

El document continua al revers del full



Autoritzacions relatives als serveis de l’entitat i als drets d’imatge

Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb l’entitat:

Autoritzo a l’ús del meu correu electrònic per a rebre missatges de l’entitat (llista de correus interna per a 
socis)

     Sí        No

Autoritzo a l’ús del meu número de telèfon per a rebre missatges de l’entitat (whatsapp)      Sí        No

Autoritzo a l’ús del meu número de telèfon per a rebre missatges de l’entitat (Telegram)      Sí        No

Que la meva imatge/veu pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats de l’entitat i publicades: 

Web de l’entitat      Sí        No Butlletins de l’entitat      Sí        No

Twitter      Sí        No Facebook      Sí        No

Instagram      Sí        No Youtube      Sí        No

Que la imatge/veu dels menors al meu càrrec pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats de l’entitat i publicades:  

Web de l’entitat      Sí        No Butlletins de l’entitat      Sí        No

Twitter      Sí        No Facebook      Sí        No

Instagram      Sí        No Youtube      Sí        No

Signatura

Terrassa, a ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
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