
Núm. clau familiar:

Dades personals

Cognoms

TelèfonDNI  

*Adreça electrònica

CP Població

Signatura del soci sol·licitant,

Carnet federatiu     Modalitat: Habilitació FEDME:         Sí        No

NOM ENTITAT IBAN ENTITAT SUCURSAL D.C. NÚM. COMPTE

SOL·LICITUD D’ACTUALITZACIÓ DE DADES

Demano l'actualització de les meves dades personals com a soci/a del Centre Excursionista d’Olot.

CEO

Olot, a de de .

Núm. soci:

*Indicant una adreça electrònica accepta rebre correus electrònics del CEO relacionats amb la seva activitat com a entitat. 

Canvi de classe de soci

Vull canviar a soci titular.

Signatura del soci titular que accepta el 
soci sol·licitant com a adherit,

Nom i cognoms soci titular:

Núm. soci titular:

Vull canviar a soci adherit d'un altre soci titular. *És obligatori el consentiment del soci titular mitjançant la seva signatura.

DNI soci titular:

Olot, a de de .

Nom 

Data naixement

Tel. mòbil 

Adreça 

Dades bancàries

Dades de l'assegurança

Finalitat del tractament: Tramitació de les dades d’associats, de llicències 
federatives, organització i informació d’activitats esportives i de lleure, 
organització de competicions esportes i gestió i comunicació de les consultes a la 
web.
Destinataris: Les dades se cediran a bancs i caixes, administracions públiques, 
als encarregats del tractament que donen diferent suport a l’entitat així com als 
tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable del tractament: CENTRE  EXCURSIONISTA D’OLOT. Legitimació: 
Execució d’un contracte o consentiment de l’interessat.
Drets dels interessats: Tenen dret a accedir, rectificar, i suprimir les dades, 
així com a altres drets, com detalla la informació addicional.
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detall sobre 
Protecció de Dades al nostre web: www.ceolot.cat
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