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SOL·LICITUD D’INGRÉS
Número d’ordre/soci: ............. / ..............

A complimentar per la URCAT

Nom i cognoms: .........................................................................................................................................
Data de naixement: ..... /....../............. DNI: .............................................................................................
Indicatiu/s: ............................................./........................................./........................................................
Adreça: .....................................................................................................................................................
Número: ............. Pis: ......... Porta: ..........
Codi Postal: ....................
Població: ..............................................................
Província: .............................................
Telèfon fix: ........................... Mòbil: .............................
Altre telèfon: .............................................
Correu electrònic: ............................................
Correu electrònic: .................................................
Domiciliació bancària:
IBAN: ............-............-............-............-............-............
Autoritzo el cobrament de les meves quotes socials a la Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT
en el compte especificat.
Data sol·licitud: .......... de ................... de ...............

Signatura

Data d’alta: ........................................

Secretari / President
La presentació d’aquest document acredita la voluntat del sol·licitant de formalitzar la seva afiliació
com a soci numerari a la Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT, que es reserva el dret
d’acceptar-la.
Amb aquesta sol·licitud cal adjuntar necessàriament el document annex “Clàusula de
Consentiment dels Associats”, amb la Informació Bàsica sobre Protecció de Dades, degudament
emplenat i signat.
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CLÀUSULA DE CONSENTIMENT DELS ASSOCIATS
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, en vigor en tota la Unió Europea des del 25 de maig de
2018, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes; i subsidiàriament en tot allò no regulat, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de
desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (BOE número 294 de 6 de
desembre). La UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA us informa:
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
Finalitat

Legitimació
Destinataris
Drets

Termini de conservació

Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT
Tractar les dades de l’associat amb la finalitat de:
- Prestar una gestió acurada en relació amb les
finalitats de l’associació
- Informar-lo dels serveis i activitats que
l’associació li pugui oferir
Consentiment de l’interessat
No es cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal
Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament, així
com la resta dels drets regulats en el Reglament (UE)
679/2016, que poden ser exercits per escrit a l’adreça: C/
Mercat, 2 Despatx 107, 08120 La Llagosta o bé per correu
electrònic: urcat@urcat.cat
La URCAT informa que l’associat tindrà dret a presentar
una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades en cas d’incompliment per part de l’associació
L’establert per la normativa corresponent

La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal d’accedir i gaudir de
la condició d’associat. La URCAT us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa
de Protecció de Dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la
seguretat de les dades de caràcter personal.
Declaro entendre la present clàusula i amb la meva signatura manifesto la meva conformitat amb el seu
contingut i dono exprés consentiment per al tractament de les mes dades personals.
Nom i cognoms: .........................................................................................................................................
DNI: ....................................... Correu electrònic: ....................................................................................
Data: ......................................

Signatura

