Emplenant el present formulari de contacte pots associar-te i/o demanar rebre informació de activitat del SINDICAT DE
LLOGATERS I LLOGATERES. L´emplenament de les dades implica el coneixement de l´avís legal que indica l´ús que
farem amb les teves dades i els drets de protecció de dades que hi tens (pots consultar-lo al final del formulari).

En / na ........................................................................................... amb DNI......................................
amb domicili a ......................................................................CP.............. de ......................................
E-mail :.............................................................................................Telèfon : ....................................
Visc:
de lloguer amb la intermediació d’un API o Administrador (nom..................................)
Any de signatura del lloguer......... Anys de durada contracte: .......... Renda mensual:.............
En representació de (únicament entitats) ..........................................................................................
amb NIF................. i domicili a ......................................................................CP...........de.………………
Vull:

Associar-me

Rebre informació de l’activitat del sindicat

Quotes anuals pels associats (marcar la que correspongui)
Individual

30 €
15 € (social)
........ € (de suport, més de 50)

Entitats

50 €
............ € (de suport)

Forma de pagament:
Transferència o ingrés en el compte del Sindicat de llogaters i llogateres
Nº de compte: 3025 0011 78 1400088003 (Caixa d’Enginyers)
Domiciliació bancaria

Barcelona, ...... de ................ de 20..

-

-

-

Firma

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer responsabilitat de L’ASSOCIACIÓ DEL SINDICAT DE LLOGATERS

I LLOGATERES, inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’acord amb la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i el seu Reglament, amb la finalitat de gestionar l’acció de l’associació i remetre-li informació sobre els serveis i
activitats que realitza l’Associació.
Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a L’ASSOCIACIÓ DEL SINDICAT DE

LLOGATERS I LLOGATERES, adreçant-se a la Central de Dades, al seu domicili situat al carrer Casp, 43, baixos, 08010 Barcelona.
Haurà d’indicar en la seva sol·licitud que dret pretén exercitar, el seu domicili a efectes de notificació, data i signatura, i haurà
d’adjuntar còpia del seu DNI.
En cas que es donés de baixa com soci/a autoritza que se li remeti informació sobre els serveis i activitats que realitza L’ASSOCIACIÓ

DEL SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES.

