EJEMPLAR PER A LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS/RES I TABALETERS/RES · FVDiT

FULL D'INSCRIPCIÓ A LA
FEDERACIÓ VALENCIANA DE
DOLÇAINERS/RES I TABALETERS/RES · FVDiT

Jo ________________________________________________________________
amb D.N.I / N.I.F____________________________________________________
en representació de l'associació_________________________________________
amb NIF:_______________________________
Demana pertànyer a la Federació Valenciana de Dolçainers/res i Tabaleters/res
FVDiT adjuntant per a això la següent documentació:
- Nom de l’agrupació._______________________________________________
- Nombre de dolçainers/res i de tabaleters/res.___________________________
- Persona i adreça de contacte.________________________________________
- Telèfons i correu electrònic.__________________________________________
- Número de compte corrent per passar la quota de 150 € anuals. La quota es
passarà al mes d'agost de l’any.______________________________________
- Número d'inscripció com Associació Cultural a la Generalitat Valenciana. Aportar còpia dels
Estatuts aprovats i del N.I.F.
- Aportar una petita història de l’agrupació per tal de poder-la utilitzar en una futura
publicació. També fotos.
- Comunicar totes les activitats a la FVDiT per tal de comunicar-les a la resta d’agrupacions.
- Remetre informacions per tal de fer un bon dossier de premsa.
- Participar en les assemblees de la Federació, al primer trimestre de cada any.

EMPLENAR

I

ENVIAR

JUNTAMENT

AMB

TOTA

LA

DOCUMENTACIÓ

A

secretaria@xirimita.com
Per qualsevol dubte, crideu al 656342752 o envieu un correu a: secretaria@xirimita.com
o president@xirimita.com

Signat en

a

de

de 20__

Signatura i segell associat
nom representant i càrrec
DNI

Amb la firma autoritze a la FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS/RES I TABALETERS/RES (FVDiT) amb NIF G53281317 al tractament
de les meues dades personals i dels

meus associats (incloent la seua incorporació en els corresponents fitxers) incorporats en les

sol·licituds i en altres documents, així com la publicació d'imatges en la pàgina web i xarxes socials relatives a les activitats que realitze
l'associació, tal com es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, per a l'enviament de
qualsevol tipus d'informació referent a les activitats de l'associació.
De la mateixa manera,sempre que així ho estime, podré exercitar el meu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu
a este tractament, dirigint-me sempre per escrit:
al correu electrònic a info@xirimita.com o
per correu postal a Carrer de les Illes Canàries, 157 46023 València
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