D-68

SOL·LICITUD DE MILITÀNCIA

Nom

Cognoms

Adreça

Comarca

Població

Codi postal

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

Xarxes socials
Sexe

H

D

DNI

Data de naixement

Professió

/

/

Estudis

Altres aﬁliacions
Què pots aportar?

Quota mínima de 68€ anuals
Si vols aportar una quota anual superior als 68 € escriu-ne la quantitat

€

Si vols fer una aportació addicional de pagament únic, escriu-ne la quantitat

€

Signatura del membre
fundador avalador

Signatura del/de la
militant avalador/a

Signatura del/la
sol·licitant

Enviar aquesta sol·licitud per correu postal, al carrer del Doctor Santponç, 41, baixos, 08030 Barcelona

ORDRE DOMICILIACIÓ DIRECTA
Us prego que, ﬁns a nou avís, feu efectius al partitDIRECTE 68 (D-68), en concepte de quota de persona associada,
els rebuts que us presentin amb càrrec al número de compte – IBAN
:
IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

A nom de

Localitat

Data de sol·licitud

Imprimir

COMPTE

Borrar Formulari

de

de 20

Signatura

Amb la signatura d’aquesta butlleta autoritzo al partit DIRECTE 68 (D-68), que tramiti la meva alta com a persona associada.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), em considero informat/
da i quedo assabentat/da i accepto que les meves dades identiﬁcatives i bancàries romanguin emmagatzemades en un ﬁtxer automatitzat del qual n’és
titular el partit DIRECTE 68 (D-68), que té com a ﬁnalitat realitzar la gestió administrativa i organitzativa de la meva vinculació i, si s’escau, realitzar el
cobrament de quotes.
Així mateix accepto que per a poder exercir els drets d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició a les meves dades personals, en els termes i condicions
previstos al LOPD, em caldrà adreçar una comunicació escrita a la qual hauré d’adjuntar una fotocòpia del meu DNI, al carrer del Doctor Santponç, 41,
baixos, 08030 Barcelona, referència Protecció de Dades, o be al correu electrònic: info@directe68.cat
També, mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació autoritzo al Partit DIRECTE 68 (D-68)a enviar instruccions a la meva entitat bancària per
fer càrrecs en el meu compte seguint les instruccions del partit DIRECTE 68 (D-68).

