
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 afi liacions

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

€

€

A nom de Localitat

Data de sol·licitud de de 20

Signatura

Signatura del membre 
fundador avalador

Signatura del/de la 
militant avalador/a

Signatura del/la
sol·licitant

ORDRE DOMICILIACIÓ DIRECTA

Us prego que, fi ns a nou avís, feu efectius al partit , en concepte de quota de persona associada, 
els rebuts que us presentin amb càrrec al número de compte – IBAN:

Amb la signatura d’aquesta butlleta autoritzo a l´entitat DIRECTE 68 (D-68), que tramiti la meva alta com a persona associada.
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), dono permís per a que les meves dades siguin incorporades 
en un fitxer responsabilitat de DIRECTE 68 i que siguin tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa de la meva vinculació 
i, si s’escau, realitzar el cobrament de quotes. Aquestes dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja 
no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de 
les mateixes. Així mateix, se l'informa que pot retirar el consentiment en qualsevol moment i que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i 
supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament adreçant-se a Doctor Santponç, 39-41 - Baixos 08030 Barcelona (Barcelona) o 
remetent un missatge de correu electrònic a info@directe68.cat
També té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. 
Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades a http://directe68.cat/politica-de-privacitat/
També, mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació autoritzo al Partit a enviar instruccions a la meva entitat bancària per fer càrrecs en el 
meu compte seguint les instruccions de DIRECTE 68 (D-68)

                o Autoritzo a que DIRECTE 68 (D-68) em faci arribar informació de l´entitat consistent en activitats, noticies, jornades i/o qualsevol informació 
relacionada amb l´entitat per correu postal o electrònic (Mail, WhatsApp, o similar) 

DIRECTE 68 (D-68)

IBAN ENTITAT OFICINA D.C. COMPTE

D-68

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