
FORMULARI D’ADHESIÓ  SOCI

DADES DE L’EMPRESA

DADES PERSONALS

QUINA CATEGORIA LI INTERESSA? ____________________________________________________

QUOTA I FORMA DE PAGAMENT

Especialitat:
________________________________________________________________________________________

Experència en el càrrec:
________________________________________________________________________________________

Experència en el sector:
________________________________________________________________________________________

Nom de l’empresa: _______________________________________________________

Direcció de l’empresa: ____________________________________________________

Codi postal: __________________Població:___________________________________

NIF: __________________________E-mail Empresa: ___________________________

Tel. ___________________________

Nom: _________________________________________

Tel. mòbil: ____________________________________

E-mail: _______________________________________

DNI: __________________________________________

Quota:  300€ (entrada primer any) /  150€ (següents anys)

Esmorzar + Lloguer sala:  50€ mensuals

Forma de pagament:

Càrrec a compte: ___________________

Em comprometo a acceptar els ESTATUTS dels quals es regiràn l’Associació...

_______________________________
He llegit, signatura de conformitatGirona_____ de _________________ de 20___

QUI T’HA APADRINAT?________________________________________________________________

Núm. de compte:

L’empresa està adherida en algun altre grup empresarial? NO SI     Quin?________________



PROTECCIÓ DE DADES

Finalitat: D'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, 
l'informem que tractarem les seves dades personals amb la finalitat de realitzar la gestió 
administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre 
els nostres productes i / o serveis.

Legitimació: La legitimació per al tractament de les dades (Identificatives, de contacte, 
laborals i bancàries) és la relació jurídica que ens uneix al formalitzar la seva condició 
d'associat. Legitimació per a l'enviament de publicitat, publicació d'imatges i comunica-
cions mitjançant serveis de missatgeria instantània és per consentiment de l'interessat.

Conservació: Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació 
amb l’Associació o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

Destinataris: Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. 
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

 
Drets: Té dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la seva rectificació o 
cancel·lació, sol·licitar la limitació del seu tractament, oposar-se al tractament, sol·licitar la 
portabilitat de les seves dades, i a retirar el consentiment prestat.

Per a això podrà dirigir un escrit a CERCLE EMPRESARIAL. - Carrer Joaquim Vayreda, 52, 
17001 Girona
També pot enviar un correu electrònic a cercle@cercleempresarial.cat

A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades 
competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Ubicació: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a 
la nostra pàgina web.

CONSENTIMENT

     SI      NO     Comunicacions comercials i / o publicitàries, enviament de publicitat postal i 
/ o electrònica.

     SI      NO  Les meves dades figurin en un llistat de l’Associació amb l’ativitat que repre-
sento i siguin comunicades als Associats

     SI      NO     Comunicacions mitjançant sistemes de missatgeria instantània. I pertanyer 
al Grup WhatsApp de l’Associació

     SI      NO    Proporcionar-li informació sobre esdeveniments publicitaris que organitzi 
l'empresa i que puguin ser del seu interès.

     SI      NO   Publicació de la seva imatge amb fins comercials i publicitaris presa en esde-
veniments que realitza CENTRE EMPRESARIAL.

En, _____________________________________ a data d'__________________

Omplir i enviar a: cercle@cercleempresarial.cat


