FITXA D'ALTA DEL/DE LA FALLER/A
DADES CENSALS
Nom i cognoms

DNI/NIF

Data de naixement

Pare / Mare o tutor legal (només per a menors)

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Tel.

Codi postal
Sexe

Comissió

DADES ECONÒMIQUES
LA QUOTA LA PAGUE:
DELEGADA DE QUOTA
DOMICILIADA

Dades bancàries ----> CODI IBAN:

TORN DE NETEJA:
SI FAIG TORN
NO FAIG TORN:

PAGUE NEJETA A LA DELEGADA

QUOTA NETEJA PEL BANC
(sols els fallers/es que tinguen la quota domiciliada)

LOTERIA:
SETMANAL ---------------->>

QUANTITAT: ______________ €

NADAL

---------------->>

QUANTITAT: ______________ €

XIQUET

---------------->>

QUANTITAT: ______________ €

HISTORIAL FALLER
ÚLTIMA RECOMPENSA OBTINGUDA: _______________________________________

DATA:

FIRMA DEL/DE LA FALLER/A

Sueca,

de/d'

de 20

En compliment de les lleis Orgàniques, 1/1982 de 5 de maig, art. 3, 1/1996 de 15 de gener, art. 4, 15/1999 de 13 de desembre Reial Decret 1720/2007
Art, 13 de Protecció de dades de caràcter personal, el firmant autoritza i consent expressament a la Falla AVINGUDA 18 DE JULIOL, per a incloure les
seues dades personals en els seus respectius fitxers, així com per a la seua utilització i tractament, automatitzat o no, sempre que tinga com a finalitat
l'activitat de la pròpia comissió fallera, informar i promoure la festa fallera, així com campanyes promocionals i de publicitat internes.
Les dades cedides a Junta Central Fallera només seran aquells necessaris relacionats amb la gestió del cens faller, recompenses, activitats
relacionades amb les falles, informar, regir i promoure la festa fallera.
La present autorització, per ser de caràcter facultatiu, podrà ser revocada pels titulars de les dades per mitjà de comunicació escrita acreditant la seua
identitat, dirigida a la Falla AVINGUDA 18 DE JULIOL. Les revocacions no podran tindre efecte retroactiu.
Tot allò que s'ha exposat s'entén sense perjuí dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveuen les lleis vigents i, en especial, la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Si ho desitja, pot exercitar els seus drets dirigint-se per mitjà de comunicació escrita acreditant la seua identitat a
la Falla AVINGUDA 18 DE JULIOL en C/ Fàtima, s/n C.P. 46410 Sueca (València).
La firma i devolució d'este document és de compliment obligatori i significa l'acceptació del faller per a la custòdia de les seues dades personals i l'alta en
la comissió. No podrà ser alta cap faller que no haja tornat este imprés degudament firmat.
Autoritze a la Falla AVINGUDA 18 DE JULIOL per a l'ús d'imatges o/i la seua publicació en la Web i en les xarxes socials de la mateixa.

