
Full d'incripció a l'Associació Germans de Montserrat

Dades 
persona interessada

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Domicili 
a l’efecte de 
notificacions

Carrer/ Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Escala

Població Apartat de correus Província Codi postal

Telèfon Fax Correu electrònic

Domiciliació bancària Entitat financera Codi BIC Codi IBAN

EXPRESSE El meu interés a pertànyer a l'Associació Germans de Montserrat i l’autoritze 
perquè em passe el rebut anual de l'Associació al meu compte bancari.

Datació Lloc Data Signatura

ASSOCIACIÓ GERMANS DE MONTSERRAT
CU-010-01-E-140204.v

Les dades personals facilitades s'incorporaran en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Montserrat. La finalitat de la recollida i tractament de la informació de caràcter personal és la prestació dels serveis sol·licitats
a través del present imprés.
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones, tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra
sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per
escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d'identificació equivalent, dirigida al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Montserrat o bé registrant personalment
una sol·licitud en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, amb el vostre DNI original o un document equivalent.

Plaça de l’Església, 1 - 46192 - Montserrat (València) - Tel. 962 988 000 - Fax 962 998 058 - CIF P-4617400-I - www.montserrat.es


	NIF: 
	Campo num#C3#A9rico 2: 
	Campo num#C3#A9rico 1: 
	N#C3#BAm: 
	Widget: 

	AP: 
	Text Box 1: 
	Nom: 
	Text Box 7: 
	Segon cognom: 
	Segon cognom_2: 
	Segon cognom_3: 
	Segon cognom_4: 
	Segon cognom_5: 
	Segon cognom_6: 
	Text Box 2: 
	Campo de texto 1: 
	data: 
	Segon cognom_7: 
	Segon cognom_8: 
	Segon cognom_9: 


