FORMULARI SÒCIS I SÒCIES DE BIDÓ DE NOU BARRIS

Bidó de Nou Barris és l’entitat que gestiona l’Ateneu Popular 9 Barris, un projecte que
treballa des de la cultura i el territori. Fer-te soci de Bidó reforça l’entitat i permet que el
projecte sigui més fort i independent.

Nom i cognoms
Carrer

Nº

Municipi

Codi Postal

Telèfon

Data de Naixement

DNI/NIE

E-mail:

Pis

Desitjo rebre el e-mail comunitat
Desitjo rebre el butlletí amb la programació
Vols participar com a voluntari a les programacions?
Què t’interessa més?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BARCELONA, en data ..........................
BIDO DE NOU BARRIS és el Responsable del Tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que
aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d' abril de 2016
(GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa li facilita la següent informació del
tractament:
Fi del tractament: Per interès legítim del responsable: mantenir una relació social. Per consentiment de l'interessat:
l'enviament de comunicacions de productes o serveis.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari 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.
Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets que assisteixen l'Interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- 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.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
BIDO DE NOU BARRIS. PORTLLIGAT, 11-15 - 08042 BARCELONA (Barcelona). Email: recursos@ateneu9b.net
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del Tractament necessita el seu consentiment explícit o el del
seu Representant Legal.
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:

Signatura:

c. Portlligat, 11-15 – 08042 Barcelona – Tlf 93 350 94 75
e-mail: info@ateneu9b.net – www.ateneu9b.net

FORMULARI SÒCIS I SÒCIES DE BIDÓ DE NOU BARRIS
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE SEPA CORE
Nom del creditor: BIDO DE NOU BARRIS
Identificació del creditor (NIF): G58327289
Adreça: PORTLLIGAT, 11-15 - 08042 BARCELONA (Barcelona)
Població: BARCELONA
Nom del deutor:
NIF:
Adreça:
CP - Població (Província):
Tipus de pagament: domiciliat pagament recurrent mitjançant càrrec directe CORE
BIC - Codi d’identificació del banc (8 lletres):
IBAN - Codi d’identificació del compte (24 caràcters = 2 lletres + 22 dígits):
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, vostè autoritza a BIDO DE NOU
BARRIS a enviar ordres de pagament a la seva entitat financera per domiciliar els rebuts
corresponents a la facturació dels productes i/o serveis que hagi contractat. L’informem
que, en cas de no conformitat amb el càrrec, tindrà 8 setmanes per exercir el dret a ser
reemborsat directament per la seva entitat financera.
Població i data: .................................................................
Signatura:

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de
2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), dono permís per a que les meves
dades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de BIDO DE NOU BARRIS i que siguin tractades amb la
finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació comercial. 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 PORTLLIGAT, 11-15 - 08042 BARCELONA (Barcelona).
Email: recursos@ateneu9b.net o remetent un missatge de correu electrònic a recursos@ateneu9b.net.
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.
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