Data __ _ /_ __ /_

___

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ALUMNI ADE+DRET
1. Introducció de dades personals:
A omplir per la persona que es vol associar a l’Alumni d’ADE+Dret.

Nom:
DNI:

Cognoms: _______________
Data naixement:

/

Direcció:

_______________________

Any inici estudis:

/

Localitat:

Provincia:

Email:

Telèfon:

ACTUAL ESTUDIANT

ANTIC ESTUDIANT

2. Forma de pagament:
Esculliu la opció que cregui convenient per a formalitzar la inscripció. S’haurà d’ abonar / es domiciliarà la quantitat
corresponent a la quota anual de soci: 15,00 € actual estudiant / 25,00 € antic estudiant.

Ingrés en efectiu o transferència bancària: (Indiqueu el vostre nom al concepte de la transferència i un
cop realitzat envieu el justificant de pagament a tresoreria@alumniadedret.com)

Número de compte: 0081 0310 33 0001573767 (Banc Sabadell)
IBAN: ES57 0081 0310 3300 0157 3767

Domiciliació en Compte bancari: (es carregarà l’import un cop rebuda la inscripció)
Entitat

Sucursal

CC

Número de compte

3. Obtenció del carnet Alumni ADE+Dret
Autoritzo a l’Associació Alumni ADE+Dret a enviar-me la informació necessària per a obtenir el carnet
Alumni vinculat a un servei de targeta de dèbit/crèdit i als productes financers oferts pel BANC
SABADELL així com a rebre les comunicacions pertinents per part de l’entitat financera d’acord a la Llei
Orgànica de Protecció de Dades (LO 15/1999) i en virtut al conveni signat entre l’Alumni d’ADE+Dret i
l’entitat financera. (*)

4. Informació addicional
Aquesta informació serà tractada per oferir activitats que puguin ser del seu interès.

En cas de ser estudiant, ¿Quin curs està cursant? ____________
En cas de trobar-se al mercat laboral, indiqui sisplau el seu sector:
Advocacia

Auditoria

Consultoria

Comptabilitat

Finances i Banca

Gestió

Logística

Màrqueting

Procuradoria

Rec. Humans

Vendes

Altres:

Marqui aquí les activitats en las quals estaria interessat:
Xerrades, conferències y seminaris

Cursos de Formació

Sessions de networking

Activitats Esportives

Altres:

5. Signatura i avís legal

Vull ser soci de l’ALUMNI ADE+DRET.
(*) He llegit l’ avís i l’ accepto.

Signatura:

(*)

AVÍS LEGAL. L’ ALUMNI ADE+DRET és una associació inscrita al Registre Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia

de la Generalitat de Catalunya com a Associació ALUMNI ADE+Dret i amb CIF G-65778870. D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LO 15/1999) les
dades subministrades seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de l’ALUMNI ADE+DRET i tindran caràcter confidencial. Aquest fitxer s’ utilitzarà per
realitzar una eficaç gestió de la seva sol·licitud i enviar-li informació sobre

activitats

i

serveis

que

ofereix

la nostra associació, així com amb finalitats

estadístiques. La persona, la qual les seves dades personals apareixen en aquest document autoritza a ALUMNI ADE+DRET a utilitzar-los per aquestes finalitats.
Les dades personals

no seran cedides a cap tipus d’organització, ni pública ni privada, quedant sota la plena responsabilitat

d’ ALUMNI ADE+DRET, a excepció dels

estrictament necessaris subministrats a l’entitat financera BANC SABADELL per a que pugui emetre el carnet identificatiu de l’associació amb les dades personals anotades
en aquest full d’inscripció.

També

s’ autoritza

la

publicació

d’ imatges captades als esdeveniments organitzats per ALUMNI ADE+DRET i per a les finalitats

de l’associació. Els afectats podran exercir e l s drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça de correu electrònic info@alumniadedret.com .

