NÚM. SOCI/SÒCIA

__ __ __ __

Vull formar part de la Cooperativa El Rebost
Conec i accepto els meus drets i deures com a cooperativista i aporto al capital social la quantitat de 36
euros (reemborsables en cas de baixa).

Jo (nom i cognoms) _________________________________________________________________________
amb DNI ___________________ any de naixement ________ adreça postal __________________________
______________________________________________________________________ codi postal __________
i població __________________________________________________________________________________

Altres usuaris del carnet
Amb el seu consentiment, noms i cognoms dels majors d’edat de la unitat de convivència (mateix domicili):

____________________________________________________________________________________________

Contacte per comunicats i notícies de la cooperativa:
Telèfons ________________ – ________________
Adreces @ ________________________________________ – _______________________________________

Habilitats o coneixements que poden ser útils per a la cooperativa (opcional):
 Manteniment del local  Informàtica  Administració i comptabilitat  Comunicació i disseny gràfic
 Experiència en aliments i cuina  Experiència en salut i ecologisme  Experiència en cooperativa i ONG
Altres o en concret ___________________________________________________________________________

Signatura
Data ___ / ___ / ______

_____________________________

D'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals –actualment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals–, us informem que les dades que ens faciliteu seran tractades per a la gestió, comunicació i bon
funcionament de la cooperativa, incloent la tramesa de notícies si s’escau. No s’utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers.
Productes Naturals i Ecològics El Rebost SCCL, amb domicili al carrer de l’Esport, 11, 17007 Girona, és el responsable del tractament d’aquestes dades.
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les, limitar-ne el seu ús i oposar-vos al seu tractament, mitjançant un escrit a l'adreça
esmentada o a elrebostcooperativa@gmail.com.

Entitat bancària _____________________________________________________________________________
Fins a nou avís, podeu carregar al meu compte els rebuts presentats per la Cooperativa El Rebost

E S
Nom del titular del compte _____________________________________________________________________

DNI del titular del compte ___________________

Signatura
Data ___ / ___ / ______

_____________________________

