
CLUB DEL DIRECTIU:

Nom* Cognoms*

Càrrec* Any de finalització*

Entitat* Població*

Mòbil

Vull rebre l’InfoFAC en format digital i altre informació d’interès

Vull estar informat per SMS de les novetats en subvencions, convocatòries i activitats

Vull rebre la revista Ateneus

Signatura:

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, “Federació d’Ateneus de
Catalunya” informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari, es recolliran en un fitxer de la seva titularitat, amb la
finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud i informar sobre les diferents activitats que dur a terme la Federació, així com enviar-li comunicacions de diferent
naturalesa que no siguin incompatibles. El fet d’emplenar aquest formulari implica que el remitent accepta les condicions i reconeix que les dades que ens
indica són seves, exactes i certes. Per exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, pot fer-ho a Pl. Victor Balaguer, 5 1er 08003 Barcelona.

AUTORITZACIÓ:

Jo,                                                                                             amb           DNI                         

autoritzo a la Federació d’Ateneus de Catalunya a fer ús de les meves dades personals per rebre la informació 
del Club del Directiu i de la FAC.

CP Municipi Província

*dades necessàries per formar part del Club del Directiu

Correu electrònic

Adreça postal particular 
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