BONA ONA, Associació d'Informació i Divulgació sobre radiacions no ionitzants
Per la present,SOL·LICITO l'admissió com a persona associada de BONA ONA - Associació d'Informació i Divulgació
sobre radiacions no ionitzants, accepto expressament els Estatuts i la normativa de règim intern de la mateixa
Nom i Cognoms:

DNI/NIE:

Data de naixement:

Direcció:

Municipi:

C.P.

Direcció Email:

Teléfon:

□ Abonament a la quota regular de persona associada 30 EUR / any.
□ Només en el 2021 vull donar una quota solidària amb un import de _____ EUR (a partir de 2022 abonament
a la quota regular.)
□ Vull donar una quota anual solidària amb un import de _____ EUR.
Nota: La primera quota correspon al període que transcorre desde la inscripció fins al 31-12-2020 Les quotes anualssegüents es
domiciliaran en el primer trimestre de l'any en el compte facilitat. L'ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA és obligatòria per a ser
admesa com a persona associada. La sol·licitud d'admissió no tindrà efectes sense l'efectivitat del pagament de la quota en els deu
dies següents a la remissió del present imprès.
Opcions de abonar la quota després l'admissió com a persona associada:
□ Ingrés o transferència de la quota corresponent a l'any 2021 al CC de l'Associació BONA ONA: Entitat
Bancària: Cajamar - ES51 3058 4505 2828 1006 9033 - BIC: CCRIES2AXXX. Cal enviar el comprovant bancari
per mail a bonaona@bonaona.org amb el concepte: Comprovant pagament quota 2021 + Nom i Cognoms (La
domiciliació bancària serà obligatòria a partir de l'any 2022)
□ Abonaré totes les meves quotes per domiciliació bancària.
□ Adjunto la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA firmada.
Amb la meva signatura dono l'ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA. Autoritzo el càrrec dels
successius rebuts d'anys següents, sempre que no hagi informat de la meva baixa amb quinze dies d'antelació
al 31 de desembre de l'any en curs.
Amb la meva signatura aprovo i accepto les condicions per formar part de BONA ONA, Associació d'Informació i
Divulgació sobre radiacions no ionitzants així com gaudir dels drets i complir els deures establerts en els articles
8 i 9 dels Estatuts de la mateixa. L'alta com a persona associada de la mateixa, serà efectiva amb la decisió
d'admissió en la primera reunió de la Junta Directiva (segons Art. 6 dels Estatuts), la incorporació de les
dades d'aquesta sol·licitud a la base de dades interna i al sistema de banca electrònica del nostre institut
financer. L'admissió com a persona associada serà comunicada via correu electrònic.
A _____________, ______ de ___________de 2020

Firma de la persona sol·licitant:_______________________

Amb la signatura de la present sol·licitud, dono el meu consentiment a la incorporació de les meves dades personals en el
sistema de tractament de dades de BONA ONA, Associació d'Informació i Divulgació sobre radiacions no ionitzants, el seu
ús relacionat amb l'associació i els seus fins, recepció de comunicacions, així com la seva cessió a la companyia
d'assegurances només als efectes de contractar la pòlissa de cobertura de les finalitats de l'Associació. Les dades
proporcionades són confidencials i es conservaran mentre es tingui la condició d'associat/da, o durant els anys
necessaris per complir amb les obligacions legals, als efectes de la gestió administrativa de l'associació. Les dades no es
cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Tinc el dret d'obtenir confirmació sobre el
tractament que l'Associació porta a terme de les meves dades personals, per tant podré exercir els meus drets d'accés,
rectificació, limitació de tractament, supressió ( "dret a l'oblit"), portabilitat, oposició i revocació, en els termes que
estableix la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, mitjançant comunicació fefaent o amb
justificant de recepció al domicili de l'Associació, - Carrer Major, 7, 2n, 07500 Manacor (Illes Balears) - a través del
correu electrònic bonaona@bonaona.org, d'acord amb el que estableix la LO 15/1999 i la seva normativa de
desenvolupament.
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