
 
 

 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ COM A ASSOCIAT A L’ASSOCIACIÓ “CLÚSTER DE 

SEGURETAT CONTRA INCENDIS DE CATALUNYA” 
 
 
DADES DE L’INTERESSAT 
 
Denominació social:  
  

Forma jurídica: 
 
 

CIF núm.: 
 

Domicili social: 
 
 

Població: 
 

Codi Postal: 
 

Telèfon contacte: 
 
 

Adreça electrònica: 
 

Pàgina web: 
 

 
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 
 
Nom i cognoms: 
 
 

NIF núm..: 
 

Càrrec: 
 

Adreça electrònica: 
 

 
 
DECLARA QUE: 
 
- Que l’interessat oferta, promociona o desenvolupa productes o serveis relacionats amb la seguretat contra incendis.  
- Que disposa de delegació o seu social o fiscal a Catalunya. 
- Que designa a __________________________________ amb DNI núm. __________________________________, que serà el 
representant davant l’Associació, en cas d’admetre la Junta Directiva la sol·licitud. 
 
SOL·LICITA: 
 
Ser admès com a associat, manifestant expressament el compromís d’assumir com a propis els fins de l’Associació i la voluntat de 
col·laborar en la seva consecució.  
 
La signatura i presentació de la present sol·licitud implica el coneixement i acceptació dels Estatuts de L’ASSOCIACIÓ “CLÚSTER 
DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS DE CATALUNYA”. 
 
El pagament de la quota d’ingrés establerta per la Junta Directiva operarà com a condició suspensiva de la validesa del nomenament. 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Aquestes dades seran tractades segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. Us 
recordem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adreçada al 
secretari de l’associació “Clúster de seguretat contra incendis de Catalunya”, en la seu social a Via Laietana, 39, 08003 de Barcelona. 
 
L’associació “Clúster de seguretat contra incendis de Catalunya” emprarà les dades facilitades mitjançant la present sol·licitud. 
 
En prova de la meva sol·licitud d’inscripció com associat i acceptació de les condicions generals i de protecció de dades de caràcter 
personal, signo la present: 
 
 
 
 
Signatura i segell 
________________________________ , __________________________________ (lloc i data)   



 
 

DOCUMENT D’INFORMACIÓ A L’AFECTAT (ASSOCIATS, CONTACTES; etc.) 
 

L'informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal de responsabilitat de la 
companyia amb la qual contracta. 

 

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar els serveis que vostè rebrà de l'Associació Clúster de Seguretat Contra 
Incendis; gestionar el cobrament i facturació d’aquests; així com per contactar amb vostè posteriorment per conèixer la qualitat de la 
prestació dels serveis, comunicar esdeveniments. En cas contrari, preguem ens ho faci constar a continuació (marcant amb una X la 
següent afirmació): 

 

� NO DESITJO REBRE COMUNICACIONS. 

Amb la facilitació de les seves dades personals, dóna el seu consentiment exprés i inequívoc per realitzar el tractament i complir amb 
les finalitats informades; així com per a comunicar les dades personals a les entitats públiques i privades relacionades i/o necessàries 
per a prestar els serveis contractats i/o gestionar el cobrament d'aquests serveis. 

 

En cas que desitgi exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, preguem ens ho comuniqui per escrit al 
domicili indicat de la companyia, acompanyant còpia del seu document d'identificació. 
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