
 

Plaça Catalunya, s/n - 17246 – Sta. Cristina d’Aro (Girona) – email: info@santacristinaempren.cat - CIF G17555517 
inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia amb el num. 3353 

FITXA ALTA ASSOCIAT 

NOM I COGNOMS o RAÓ SOCIAL: 

NIF:  

REPRESENTANT (Nom i cognoms i 
NIF, en cas de societats) 

 

NOM COMERCIAL: 

ADREÇA: 

POBLACIÓ:  C. POSTAL:  

TELÈFON FIXE:                          TELÈFON MÒBIL:  

E-MAIL: 

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades relatiu a la protecció de les persones físiques en el 

que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), li faciliten la 

següent informació del tractament de dades personals: 
Responsable del tractament: Les seves dades passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’ASSOCIACIÓ 

D’EMPRESARIS SANTA CRISTINA EMPREN, amb NIF G17555517 i domicili social a Santa Cristina d’Aro, C.P. 17246, 

Plaça Catalunya. 

Finalitat del tractament: Gestió administrativa de la relació entre el soci i l’associació, informació sobre els 

serveis, cursos i altres activitats que realitzi l’associació. 

Conservació de les dades: Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació entre el soci 

i l’associació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. 

Destinataris: Les seves dades no seran cedides per cap altra finalitat de la descrita anteriorment, tret per 

obligació legal. Podran ser transmeses als proveïdors de serveis que estiguin vinculats per contracte d’encarregat 

de tractament amb l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS SANTA CRISTINA EMPREN. 

Drets: En el cas de que vostè desitgi accedir, rectificar, cancel·lar, limitar, oposar-se a les seves dades personals, 

ens ho pot comunicar per e-mail a la nostre adreça de correu electrònic o bé per correu certificat a ASSOCIACIÓ 

D’EMPRESARIS SANTA CRISTINA EMPREN, Santa Cristina d’Aro, (C.P. 17246), Plaça Catalunya. 

L’informem que l’”Agencia Española de Protección de Datos” és l’òrgan competent destinat a la tutela d’aquests 

drets. 

Així mateix sol·licito la seva autorització per a: 

• Enviar-li comunicacions informatives a traves de e-mail, SMS o missatgeria instantània sobre activitats 
pròpies de l’àmbit de l’associació.           Sí           No 

• Enviar-li e-mails i/o, missatgeria instantània, no comercials, o  la nostra NEWSLETTER, amb informació 
general que pugui ser del seu interès:            Sí             No 

• Incloure’l en grups de conversa de WhatsApp (o una altra xarxa similar) per tenir coneixement de les 
activitats i informació del meu interès, així com participar en fòrums de debat de l’associació.            

       Sí             No  

• Que les imatges recollides durant les activitats on el puguin identificar siguin publicades en qualsevol mitjà 
gràfic/audiovisual/digital, de difusió pública no comercial i revistes, amb l’objecte d’informar, fomentar i 
difondre les diferents activitats. També en la web i en xarxes socials de l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS SANTA 
CRISTINA EMPRÈN.                 Sí              No 

• Que les seves dades de contacte puguin ser consultades per altres membres de l’associació.        Si          No 
 

 

 

Santa Cristina d’Aro, ............... de ..................................... de 202.. Signatura: ................................................. 

mailto:info@santacristinaempren.cat

