Plaça Aiguallonga, 1, 08198 La Floresta
apvlafloresta@gmail.com
T. 93 674 20 89
M. 688 36 39 23
www.apvf.santcugatentitats.net

ALTA SOCI/AMIC DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
Dades del soci/sòcia

Noms i cognom: ...........................................................................................................
NIF: ..............................................................................................................................
Domicili a La Floresta
Carrer: ..........................................................................................................................
Núm.:............. Pis: .............. Porta: ............
CP: 08198 Població: la Floresta, Sant Cugat del Vallès
Domicili Postal (si n’és un altre)
Carrer: ..........................................................................................................................
Núm.: ............ Pis: .............. Porta: ............ CP: ............
......
Població: ......................................................................................................................

Telèfon Fix: .............................................T. Mòbil: ......................................................

ORDRE DE DOMICILIACIÓ SOCI
Referència de l’ordre de domiciliació: QUOTA APVF LA FLORESTA
Nom del creditor: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I VEÏNS DE LA FLORESTA
PEARSON, Plaça Aiguallonga, 1, 08198 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
Mitjançant la signatura d’aquest ordre de domiciliació, el soci autoritza:

a l’associació a enviar instruccions a l’Entitat Bancària per gir el
rebut al seu compte, i

a l’Entitat Bancària per efectuar els cobraments semestralment* en
el seu compte seguint les instruccions de l’associació.
Com part de seus drets, el soci està legitimat al reemborsament per la seva
entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. Pot
obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.
Titular del compte de càrrec: ..................................................................................
Número de compte - IBAN: ______ _______ ______ ______ ______ ______
Sol·licita ingressar en aquesta Associació i està assabentat/tada dels Estatuts
que la regeixen.
La Floresta Pearson, a .............. de ........................................ de 2018
El/La sol·licitant

e-mail: ..........................................................................................................................
Tipus d’alta: Soci (40€/any):

Amic (20€/any):

Política de privacitat: De conformitat amb allò establert Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer
degudament registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La titularitat mateix l'informem que té reconeguda la possibilitat de revocar en qualsevol moment, sense efectes retroactius, el
consentiment atorgat, així com d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades en els termes previstos a la llei mencionada.

