
SOL·LICITUD D’ABONAMENT

NÚM. ABONAMENT

tipus d’abonament

SIGNATURA

SIGNATURA dEl TITUlAR

dAdES PERSONAlS dEl TITUlAR 

AlTRES INTEGRANTS

AUTORITzAcIó PER A dOMIcIlIAcIó BANcàRIA

inscripció

NOM

cOgNOMs

Nif                                                  DATA NAiX.           /             /

             /         /

             /         /

             /         /

             /         /

ADREÇA                                                                                                                           

POBLAciÓ                                                                                                                    c.P.

NOM i cOgNOMs

TiTuLAR DEL cOMPTE

ENTiTAT  /         /          /         /         /       OficiNA    /         /         /          /         /      D.c.  /         /          /

NúM. cOMPTE  /         /         /         /         /          /         /         /         /          /         /  

Nif

DATA NAiX. Nif

TELèfON                                    MÒBiL                                                E-MAiL

Quota mes €

€

Valls,                    d                                     de

Autoritzo a la meva entitat financera a pagar els cobraments 
Automàtics presentants pel Patronat Municipal d’Esports de Valls.

Accepto que les quantitats siguin variables i que puguin carregar-se 
en dates diferents.

AUTOrITzACIó D’úS D’IMATgES- El Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament 
de Valls difon la seva activitat per mitjans com ara publicacions, premsa, pàgina web, 
etc...on apareixen, individualment o en grup, imatges d’alumnes dels programes i 
activitats que organitza. Atès que l’artícle 18.1 de la constitució reconeix el dret a 
la pròpia imatge i la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, regula aquest dret, el Patronat Municipal 
d’Esports s’adreça als usuaris perquè autoritzin la publicació de fotografies seves on 
es puguin identificar clarament.

       SI AUTOrITzO /        NO AUTOrITzO al PME a l’ús d’imatges dels abonats 
inscrits per a fer difusió de les seves activitats (assenyaleu la vostra opció).

PrOTECCIó DE DADES En compliment de la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal, el Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Valls li informa de l’existència d’un fitxer titularitat del PME, la 
finalitat de llur creació i manteniment és el tractament de les dades per la gestió del PME en compliment del seus objectius.

El PME emplenarà aquests espais ombrejats
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