ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILATANS DE BREDA
NIF. G-17.265.844 - Reg. d’Associacions Núm. 1.779
Apartat de correus Núm. 10 - 17400-Breda - Girona
aavvb@hotmail.es - www.avvbreda.cat

INTERIORS – 2018
Nom

-

Dades Personals. (Full d’Inscripció)

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

Cognoms
Adreça

DNI

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

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

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

Població ...................................................................................................................... Codi Postal....................................................
Telèfon fix ................................................. ........................... Telèfon mòbil...............................................................................
C. Electrònic ..............................................................................................................................................................................................
• PREUS : (Tot inclòs) Socis: 8 €. No socis: 10 €. (Pagament: Efectiu, al inici del mes)
•

Soci / Sòcia...

SI

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

NO

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

(Marcar amb una X)

Inscripcions:
• Web: www.avvbreda.cat
• Mail: aavvb@hotmail.es • terres.dalquimia@gmail.com
• Facebook / Twiter
• Membres de la Junta de l’Associació.

Inici:
• Sala gran del Centre de Serveis. Dijous 3 de maig. (Tarda, de 19:30 a 20:45 h.)
• Sala Polivalent del Centre Cívic. Dilluns 7 de maig. (Matí, de 11:00 a 12:15 h.)
• Trobades setmanals.
• Els dos llocs estan al costat del Centre d’Atenció Primària. (CAP de Breda)

Política de privacitat.
• D'acord amb el contingut de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, informem que les dades recollides en el formulari, seran incloses i tractades en el
nostre fitxer informàtic, del qual n’és responsable l’Associació de Veïns Vilatans de Breda.
• La finalitat de la base de dades és la comunicació i la promoció d’activitats relacionades amb la cultura,
l’esport, la formació, o d’altres, que organitzem a l’Entitat.
• Autoritzo expressament que les meves dades puguin ser utilitzades per l’Associació de Veïns Vilatans
de Breda, amb el NIF G-17 265 844, exclusivament, per a les finalitats abans esmentades.
• Al mateix temps, els interessats / interessades, podeu exercir els drets de modificació i/o
cancel·lació de les dades, dirigint-vos, en els termes legalment previstos, al responsable del fitxer,
l’Associació de Veïns Vilatans de Breda, Apartat de Correus núm. 10 - 17400 Breda, o al correus
electrònics info@avvbreda.cat / aavvb@hotmail.es

• Organitza: Associació de Veïns Vilatans de Breda.

