
 
 

 

 

de GI 
Alta                     Correspondència correu postal 
Modificació      Correspondència E-mail                 

Baixa 

 
Dades personals 

Nom  

1r Cognom  

2n Cognom  

Data de naixement  

DNI  

Adreça  

Codi postal  

Població  

Província  

Telèfons  

E-Mail  

IBAN (compte bancari)  

Data d’alta  

Pateix alguna malaltia cardiovascular?  

De quin tipus?  

Data de baixa  

Motiu de la baixa  

*Número de soci  

* Nom de qui rep la informació  

* Omplir per Gicor      Preu inscripció anual: 36 Є 
 

 
 

L’informem que les dades personals que puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer propietat de ASSOCIACIÓ 

GIRONINA DE PREVENCIÓ I AJUDA A LES MALALTIES DEL COR amb la finalitat de gestionar la relació comercial i informar sobre els nostres 

productes i serveis. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: ASSOCIACIÓ GIRONINA DE 

PREVENCIÓ I AJUDA A LES MALALTIES DEL COR, Carrer RUTLLA nº 20 - 22, 17002, GIRONA, GIRONA. 

 

Amb l’augment de l’ús de les noves tecnologies dintre dels mitjans de comunicació a l’abast de l’associació i la possibilitat de que en aquests 

puguin aparèixer imatges dels associats, durant la realització de les activitats de ASSOCIACIÓ GIRONINA DE PREVENCIÓ I AJUDA A LES 

MALALTIES DEL COR. 
I donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18. de la Constitució a la Llei Orgànica 1/1996, del 15 de gener de Protecció 

Jurídica del Menor i a la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, necessitem el seu consentiment 

per a poder publicar aquelles imatges de fotografia o vídeo que enregistrem en les activitats de la pròpia Associació o en ubicacions exteriors 

durant els actes, jornades, events, excursions, etc... i que utilitzem com a material gràfic en diferents mitjans (revista Batecs, pàgina web, 

exposició al propi centre, etc).  

Si no desitja que ASSOCIACIÓ GIRONINA DE PREVENCIÓ I AJUDA A LES MALALTIES DEL COR faci servir la seva imatge per les diferents 

publicacions, marqui aquesta casella  

 
 

                                  Signat: 

INSCRIPCIÓ DE SOCIS 


