
DADES:

Entitat/Empresa:__________________________________________________________________

NIF/CIF Entitat/Empresa: ____________________________________________________________

Nom i Cognoms responsable:________________________________________________________

Càrrec: _________________________________________________________________________

DNI del/la responsable:_____________________________________________________________

Adreça:____________________________________________CP:_____________________________

Població:______________________________________________Comarca:________________________

Mòbil:__________________________ Telèfon fix:_______________________________________

Correu electrònic:_________________________________________________________________

Sol·licito la inscripció com a soci, a l'Associació MOVIMENT PAÍS RURAL.

Quota anual (a escollir segons les tres opcions):

2.000 euros/anuals Quantitat superior a indicar:

1.000 euros/anuals €/anuals

500 euros/anuals

DADES BANCÀRIES:

Titular del compte _________________________________________________________________

DNI/NIF ________________________________

Entitat ________________________________

Número de compte - IBAN   ES_______________________________________________________

Lloc i data de l'autorització__________________________________________________________

    BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ A MOVIMENT PAÍS RURAL
      SOCIETATS MERCANTILS (S.L., S.A., I ALTRES)

De conformitat amb el què estableixen els arts.6.1.a), 7 i 8 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT 

EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel què fa al 

tractament de dades personals li comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i 

seran tractades en els fitxers titularitat del responsable del tractament Associació Moviment País Rural.

Responsable del tractament:
Identitat: Associació Moviment País Rural.

Domicili social: Mossèn Jacint Verdaguer, 24 (17430) de Santa Coloma de Farners.

C.I.F. G-01867548.

E-mail: info@paisrural.cat

Amb la firma del present document es consent el tractament de les seves dades per les finalitats que es 

detallaran a continuació, per part de Associació Moviment País Rural.



Signatura:

SI [    ] NO [    ] En compliment de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis en la Societat de la Informació i 

Comerç Electrònic (LSSI-CE), el sol·licitant autoritza l'enviament de correus electrònics amb comunicacions de 

l’associació.

SI [    ] NO [    ] Autoritzo el tractament d'imatges de tractaments amb fins de publicitat i la publicació en 

xarxes socials, pàgines web, fullets, butlletins, entre d’altres, podent revocar l'autorització en qualsevol 

moment.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

En alguns casos, només quan sigui necessari, Associació Moviment País Rural proporcionarà dades dels 

usuaris a tercers. No obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per 

exemple, proveïdors de pagament i assessories) amb els que Associació Moviment País Rural treballi poden 

utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, però no s'utilitzarà la informació per finalitats 

pròpies o per cessió a tercers. Aquests proveïdors tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta 

conforme la normativa de privacitat de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es 

revelarà l'estrictament necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals.

Quins drets l'assisteixen i com pot exercir-los?

Pot dirigir les seves comunicacions i exercir les seves dades mitjançant una petició al següent correu 

electrònic: info@paisrural.cat. En virtut del que estableix el RGPD pot sol·licitar dret d'accés, dret de 

rectificació, dret de supressió i a l'oblit, dret de limitació al tractament, dret d'oposició, dret a la portabilitat i 

dret a no ser objecte de decisions individualitzades.

Marcar, si us plau, la casella que consideri:

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?
El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

·    Execució d'un contracte o prestació d'un servei d'acord amb una relació que compta amb el consentiment 

de l'interessat.

·    Interès legítim pel contacte i manteniment de la relació amb els associats.

 ·    Compliment d'obligacions legals per prevenció del frau, comunicació amb Autoritats públiques i 

reclamacions de tercers.

·    Consentiment explícit de l'usuari per l'elaboració de perfils, els formularis de contacte, les sol·licituds 

d'informació o alta a e-newsletters.

Per què i per a què tractem les seves dades?

Associació Moviment País Rural tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les 

següents finalitats:

·    Gestionar la seva inscripció

·    Desenvolupar accions informatives i realitzar, el manteniment i gestió de la relació amb associat.

.    Incloure el seu nom a la pagina web de l’associació.


