Aules d’Extensió Universitària per a
la Gent Gran de Barcelona
AULES-AUGGBCN
Entitat declarada d’utilitat pública

Núm. SOCI :
Per ús intern:
 Carnet  Alta ordinador
 Foto
 Domiciliat

SOL·LICITUD D’INGRÉS
DADES PERSONALS

Grup Núm :
Data:

(és important que ompliu correctament totes les dades personals)

COGNOMS ..................................................................................................................
NOM .............................................................................................................................
ADREÇA

.................................................................................................................

LOCALITAT.............................................................. CODI POSTAL...........................
DATA NAIXEMENT.................................................. DNI.............................................
TELÈFON:................................................................ MÒBIL .......................................
CORREU ELECTRÒNIC ..............................................................................................
 ESTUDIS REALITZATS I PROFESSIÓ (fins a la jubilació):
.......................................................................................................................................
 QUÈ EL IMPULSA A INGRESSAR A LA NOSTRA ASSOCIACIÓ

I QUINES AFICIONS TÉ:

.......................................................................................................................................
¿Estaríeu disposat a col·laborar com a voluntari en alguna de las tasques d’organització
interna de les AULES-AUGGBCN?  No
 SI, indiqueu-nos quina:
 Butlletí
 Col·laboració Aula  Tasques Coordinació  Coordinació Viatges
 Biblioteca  Informàtica
 Tasques d’Oficina
 Altres (indiqueu quina): ............................................................................................................
¿Com ens ha conegut?
 Altres socis
 Publicitat
 Altres
...........................................................................
D’acord amb la legislació sobre protecció de dades, us informem que les dades que ens faciliteu en
aquesta inscripció s’incorporaran al nostre arxiu, garantint la confidencialitat en el seu tractament.
La entitat disposa d’espais de comunicació, inclosos web i publicacions on informa i fa difusió de les
pròpies activitats. En aquests àmbits es poden publicar, imatges en que apareguin, individualment o en
grup, usuaris que fan les activitats esmentades. Atès que el dret de la pròpia imatge està reconegut a
l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, es dóna consentiment
perquè la imatge del soci pugui aparèixer en la difusió de les activitats fetes dins de l’associació.
Teniu dret a sol·licitar-nos l’accés a les vostres dades, modificar-les o cancel·lar-les escrivint a:
info@auggbcn.org , o mitjançant escrit presentat a las oficina d’aquesta entitat.

DATA ..................................SIGNATURA .........................................................................
Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona AULES-AUGGBCN
Carrer Casanova, 36 entresol 2ª - 08011 BARCELONA – Centraleta: 93 451 60 40 – 93 451 23 56
web: www.auggbcn.org – correu electrònic: info@auggbcn.org

