
ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE LES PUNGOLES

MODIFICACIÓ TITULARS ASSOCIATS

ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE LES PUNGOLES amb NIF G05487061 i adreça al PG PIRINEUS 32, 08459, LES

PUNGOLES, SANT ANTONI DE VILAMAJOR

Jo, (nom i cognoms)........................................................................................................................................

amb DNI/NIE ………………………………………………… i número de soci ………………………….
amb propietat a (adreça a Les Pungoles) .......................................................................................................
desitjo modificar les dades que l’Associació Veïnal de Les Pungoles té respecte de la propietat
esmentada. Amb la present, informem que les noves dades a considerar seran les següents:

TITULAR 1

Nom i cognoms:.……………………………………………………………………………………………..

DNI/NIE:..........................................................................................................................................................

Telèfon de contacte:.......................................................................................................................................

E-mail:.............................................................................................................................................................

TITULAR 2

Nom i cognoms:.……………………………………………………………………………………………..

DNI/NIE:..........................................................................................................................................................

Telèfon de contacte:.......................................................................................................................................

E-mail:.............................................................................................................................................................

NOTA IMPORTANT:
Manifestem complir els requisits de l’article 4 dels estatuts (www.lespungoles.cat) i desitgem fer-nos
socis de l’Associació Veïnal de Les Pungoles. Per això ens comprometem a abonar la quota de 10 € anuals
per propietat tal i com queda registrat en els estatuts de l’Associació,

Així mateix acceptem rebre informació per part de l’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE LES PUNGOLES sobre les

activitats i projectes que l’entitat desenvolupa, així com d’altra informació que pugui ser del nostre

interès, mitjançant les vies de contacte facilitades en aquest formulari, preferentment per correu

electrònic.

PROTECCIÓ DE DADES.- De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la

LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, relatius a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a

la lliure circulació d'aquestes dades, les dades personals facilitades seran tractades per part de l’ASSOCIACIÓ VEÏNAL DE LES

PUNGOLES, amb la finalitat de donar compliment al contracte associatiu que uneix al soci amb l’Associació i informar sobre les

activitats i projectes que l’entitat desenvolupa. Així doncs, el tractament de les dades està legitimat pel consentiment exprés de

l’interessat, essent els destinataris els departaments de l’entitat. Les dades facilitades no seran cedides a tercers, llevat d’obligació

legal o consentiment exprés de la persona interessada. La persona interessada pot exercitar els seus drets de ser informat, accés,

rectificació, supressió (oblit), oposició, limitació i portabilitat, i la resta de drets legalment reconeguts mitjançant escrit adreçat a

Associació Veïnal de Les Pungoles, Pg dels Pirineus, 32, 08459, Sant Antoni de Vilamajor, o per correu electrònic a

info@lespungoles.cat

Hem llegit i acceptem la política de privacitat (marqueu amb una X per confirmar)

SIGNATURES I DATA


