
població

DNI

telèfon fixe

Domiciliació bancària

E S

En/Na ………………………..…..……………….……………………..……………………………. amb DNI ………...….………......………………..……... 

AUTORITZA a ……..…....………....……………...….……………………….……………….. a fer-se …………….…….……...……..……….……………

signat:

En el cas de menors (omplir mare, pare, tutora, tutor)

  data:

individual

menor

jubilat/da

adreça @    

Titular del 

compte:

Número del 

compte:

 ESCRIURE EN MAJÚSCULA

codi postal

data

n. soci/a

clau

FITXA D'INSCRIPCIÓ DE SOCI / SÒCIA

data de 

naixement

mòbil

cognoms

nom

adreça

Societat Coral Obrera 

la Glòria Sentmenatenca

Pg. Anselm Clavè, 46 - 48

08181 Sentmenat

tf. 93 7151345

info@elcorosentmenat.cat



Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del nou Reglament de Protecció de dades, t'informem del següent:

Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies d'activitats 

organitzades per la SCOLGS i publicades a FACEBOOK

Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies d'activitats 

organitzades per la SCOLGS i publicades a TWITTER

Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies d'activitats 

organitzades per la SCOLGS i publicades a INSTAGRAM

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de 

respondre a les necessitats de les persones sòcies.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb 

les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Tens dret a obtenir confirmació sobre si Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca estem tractant les teves dades 

personals per tant tens dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva 

supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats 

amb els sol·licitats.

La SCOLGS disposa a internet, d'un espai web, perfil a diferents xarxes socials, on informa i fa difusió de les activitats

que s'organitzen dins i fora de l'edifici del Coro. En aquests espais s'hi poden publicar imatges en què apareguin,

individualment o en grup persones realitzant les esmentades activitats.

Donat que el dret a la pròpia imatge és reconegut dins l'article 18,1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de

maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; la junta d'aquesta entitat demana el

consentiment a tots els socis/es per a poder publicar fotografies on apareguin i siguin clarament identificables.

Vull ser admés com SOCI/SOCIA de la Societat Coral Obrera la Glòria 

Sentmenatenca

Vull ser admés com USUARI/USUARIA d'activitats de la Societat Coral Obrera 

la Glòria Sentmenatenca

Vull rebre informació per correu electrònic o WhatsApp o postal de la 

Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca

Autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies d'activitats 

organitzades per la SCOLGS i publicades en l'espai WEB

El responsable de les dades facilitades lliurament és la Societat Coral Obrera la Glòria Sentmenatenca, nif. G08727075, 

amb seu al Pg. Ansel Clavé, 46-48 de Sentmenat, telèfon 93 7151345 i correu electrònic info@elcorosentmenat.cat 

En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat.


