BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
NOM:

DNI:

DOMICILI:
POBLACIÓ:

C.P.:

CORREU ELECTRÒNIC:
TELÈFON:

DATA NAIXEMENT:

Vull fer-me soci __________(protector / numerari) del PATRONAT D’ESTUDIS OSONENCS i faré
efectiva la meva quota anual amb càrrec al compte número:

Estat i DC

Entitat

Oficina

Dígits de Control i Número Compte

El Patronat d'Estudis Osonencs és una associació sense ànim de lucre inscrita al Registre d'Associacions del
Departament de Justícia, declarada d'UTILITAT PÚBLICA (Resolució JUS/271/2015, de 9 de febrer), acollida als
incentius fiscals de la Llei 49/2002.
La quota de Soci del Patronat d’Estudis Osonencs, també les donacions, dóna dret a deduccions per donatius a
l’impost de la Renda (IRPF)

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les
dades personals facilitades seran utilitzades pel Patronat d’Estudis Osonencs, com a responsable del tractament, amb la
finalitat de donar-lo d’alta com a soci de l’entitat i gestionar les relacions amb vostè en la seva condició de soci. La base
jurídica que legitima el tractament de les dades és l’execució de la relació contreta amb vostè. Les seves dades només seran
cedides a administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa aplicable i només seran conservades mentre
duri la seva condició de soci.
Tanmateix, farem servir les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre les activitats culturals organitzades
pel Patronat i per entitats col·laboradores, sempre i quan ens doni el consentiment exprés per fer-ho, el qual podrà ser
revocat en qualsevol moment. En aquest cas, conservarem les seves dades un cop finalitzada la relació contractual.

☐ Sí / ☐ No Accepto el tractament de les meves dades per aquesta finalitat
Pot accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar la seva limitació
i/o portabilitat, enviant la seva sol·licitud al Responsable del Tractament. Pot trobar informació addicional en matèria de
protecció de dades a la nostra Política de Privacitat (https://patronatestudisosonencs.cat/ca/avis_legal).

Signatura:

......de...............................................de 20.......
Patronat d’Estudis Osonencs
Apartat de Correus, 43
08500 VIC

secretaria@patronatestudisosonencs.cat

22s0301

