
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER 
I ALTRES DEMÈNCIES DE CATARROJA (AFAC) 

NIF: G40523409 

 

FES-TE SOCI@ 

Nom: ________________________________________________________________________  

Cognoms: ____________________________________________________________________  

DNI/NIE/passaport: ___________________       Data de naixement: _____________________  

Direcció: _____________________________________________________________________  

Població: ___________________________       Codi postal: ____________________________  

Província: ____________________________________________________________________  

Telèfon fixe: _________________________       Mòbil: ________________________________  

Email: _______________________________________________________________________  

Formes de pagament:  

 DOMICILIACIÓ BANCÀRIA  

 

Titular del compte: ________________________________________________________ 

 

 Núm.  

 

 

 

SIGNAT: 

 

Catarroja,    a_________   de  ________________________________    de    20______    

       

       Autorize a l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES (AFAC) a girar els rebuts corresponents 

al compte bancari detallat anteriorment. 

      He llegit i accepte la informació continguda en el paràgraf inferior de la Llei de Protecció de Dades Personals. AVÍS LEGAL: 

L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES (AFAC) amb NIF G-40523409 i domicili social 

en carrer Miguel Hernández 16, 1a-1, codi postal 46470 Catarroja ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les 

dades personals exigides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679. Les dades personals proporcionades per vosté 

són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer titularitat de l'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS 

D'ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES (AFAC), que és així mateix l'entitat responsable d'aquest. Conservarem les seues dades mentre 

es mantinga la finalitat per a la qual han sigut recaptats. Mentre no ens comuniquen el contrari, entendrem que les seues dades no 

han sigut modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-les per a 

les finalitats esmentades. Procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta 

i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquesets se suprimisquen o 

rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades 

podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, revocació, portabilitat, oposició i limitació de tractament, recollits en 

el RGPD (UE) 2016/679 i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic o correu ordinari al nostre domicili 

social o per qualsevol altre mitjà que permeta reconéixer la identitat del client o usuari que exercite qualsevol dels anteriors drets. 

                


