
NO JUBILEM LA MEMÒRIA
Pça. Quartera 6, 1r. – 43730 – FALSET (Priorat) - SPAIN

nojubilemlamemoria@yahoo.com   www.nojubilemlamemoria.cat

SOL·LICITUD D'ADHESIÓ

En / Na ........................................................................................................................................................

amb DNI/NIF/NIE  .....................................  Telèfon ................................. Mòbil ....................................

en nom i representació de .............................................................................NIF ..............................,........

Adreça .........................................................................................................................................................

Localitat ....................................................................................................... Codi Postal ...........................

País: .............................................................................................................................................................

correu electrònic ..........................................................................................................................................

demana:  Rebre informació per via telemàtica

 Fer una aportació a la Beca «La ruta dels espais de la Batalla de l’Ebre al Priorat

– in memoriam de Rachel Ritchie» amb quota de  .................. €  anuals per 2 anys). 

a l'associació NO JUBILEM LA MEMÒRIA a partir d'aquesta data.

....................................................... d...............................................  20.......
Signatura de la persona sol·licitant 

Autoritzo el cobrament dels rebuts que presenti l'Associació «No Jubilem la Memòria»

a nom de ......................................................................................................................................................

al compte obert a nom de.............................................................................................................................

IBAN:   -----
o bé el Codi de Compte:   ---

....................................................... de ............................................. de  20...... 

Signatura de la persona titular del compte, 

 Marqueu aquesta casella si esteu d'acord amb les nostres condicions de privacitat: NJLM s'adhereix al Reglament  
General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea. El responsable del tractament de les vostres dades  
personals  és  l’entitat  «No  Jubilem  la  Memòria».  Les  dades  recollides  aquí  s'usaran  només  amb  finalitats  
administratives: per mantenir-vos informats de les nostres activitats i, en el seu cas, per al cobrament de les quotes de  
soci. NJLM no les cedeix a tercers ni es prenen decisions automàtiques basades en elles. Teniu els drets d'accés,  
rectificació, cancel·lació, restricció i objecció sobre les vostres dades. Per exercir aquests drets, us cal demanar-nos-
ho per escrit a No Jubilem la Memòria. Plaça de la Quartera, 6, 1r. – Falset (43730) o bé al correu electrònic  
nojubilemlamemoria@yahoo.com adjuntant una fotocòpia del vostre document d'identitat. 

Feu arribar aquest imprès un cop emplenat a l'Associació No Jubilem la Memòria.
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