BUTLLETA DE SOL·LICITUD D’INGRÉS
Denominació de l’empresa

Nom comercial

Forma jurídica
SCP
SL

NIF

SAL
SA

CNAE 1

SCCP
Autònom

CNAE 2

Altra

Adreça
Codi postal

Municipi

Comarca
Telefon fix

Telèfon mòbil

e-mail

Web

Facebook

Twitter

Representant per a l’Acellec
Nom i cognoms
Càrrec

DNI

Objecte de l’activitat econòmica de l’empresa

Mitjana mensual de treballadors del darrer any
Facturació anual
(indiqueu l’any)

Any:

Número de compte corrent
Format CCC

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

Format IBAN

El sotasignant sol·licita l’ingrés de l’organització empresarial que representa
a l’Acellec, i certifica que les dades precedents són certes.
Data efectiva d’ingrés

Signatura i segell

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

4t trimestre

Data: ______ / _______ / _________
Una part significativa de les finalitats socials i cíviques de l’Acellec es desenvolupen a través de la Fundació Catalana
del Lleure Educatiu i Sociocultural, impulsada per la pròpia associació. Si ho desitgeu, una part de la quota com a
empresa associada es pot aportar a la Fundació com a donació. Si opteu per aquesta possibilitat, la quantitat donada
pot acollir-se a una desgravació de fins als 35% en el moment d’abonar l’Impost de Societats. De l’import anual de la
quota, es reservarà 100 euros a l’Acellec, i la resta, constarà com a donació a la Fundació. Si desitgeu acollir-vos a
aquesta possibilitat, senyaleu amb una creu la casella següent.

Desitgem aportar l’import de la quota com a empresa associada a la Fundació
Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural

NOTA INFORMATIVA
D’acord amb allò que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
caràcter personal (LOPD), el sol·licitant queda informat que:
1.- Les seves dades personals s’incorporaran als fitxers de dades personals dels quals l’Acellec n’és responsable.
2.- Les finalitats del tractament d’aquestes dades seran les següents:
a) gestió de les activitats i serveis de l’Acellec, dels seus òrgans de representació i de la Fundació Catalana del
Lleure Educatiu i Sociocultural;
b) gestió de les relacions jurídico-econòmiques entre l’Acellec i els seus associats;
c) gestió de les relacions de l’Acellec amb terceres persones, jurídiques i físiques, públiques i privades;
i d) gestió i organització de les activitats i serveis de tot tipus que es desenvolupin en compliment de les
finalitats de l’Acellec.
3.- Les cessions de dades que s’efectuaran seran les següents:
a) a les entitats bancàries a les quals l’Acellec disposi de compte corrent per a la domiciliació del pagament de
la quota d’associat i altres aportacions a l’entitat;
b) les que es facin sota qualsevol dels altres supòsits previstos a l’article 11 de la LOPD.
4.- Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els terminis recollits a la LOPD i la seva normativa
de desenvolupament, dirigint-se a la següent adreça: VALLIRANA, 69, BAIXOS 2a - 08006 BARCELONA.
5.- De conformitat amb la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,
en comunicar-nos la seva adreça electrònica dona consentiment exprés al seu ús per part de l’Acellec amb la finalitat
d’enviar per correu electrònic comunicacions relatives a les activitats i serveis de l’entitat.

La signatura d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació i el compromís
de compliment del Codi Ètic de l’Acellec, aprovat en la seva
Assemblea General Ordinària del 9 de juny de 2016

