 accionacionalistavalenciana@gmail.com

FULL D’AFILIACIO
SENYES PERSONALS
NOM
LLINAGE 1
LLINAGE 2
DATA DE NAIXIMENT
SEXE

D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.
HOME

DONA
SENYES CONTACTE

DOMICILI carrer, plaça,…, nº
DEMARCACIO
TERRITORIAL

C.P.
CIUTAT
TELEFON

MOVIL

EMAIL
AUTORISE REBRE COMUNICACIONS ELECTRONIQUES

SI /

NO

UNES ATRES SENYES
ESTUDIS
PROFESSIO
¿EXPERIENCIA ASSOCIATIVA?

SI /

NO

En cas afirmatiu:

ENTITATS / ASSOCIACIONS I
CARRECS EIXERCITS

DATA I FIRMA:

EL SOLICITANT DECLARA HAVER LLEGIT LA DECLARACIO
DE PRINCIPIS DE ACNV I ESTAR D’ACORT

SI /

1.
2.

NO

Adjuntar fotocopia del D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.
Omplir el full de domiciliacio bancaria per a l’abonament de les quotes.

Informacio LLEI ORGANICA PROTECCIO SENYES
Les senyes facilitades en este full d’alta seran incorporades al ficher “Cens Afiliats” quina finalitat es la gestio administrativa d’Accio
Nacionalista Valenciana (ACNV, en avant).
L’inscripcio en ACNV comporta necessariament la cessio de senyes a les entitats financeres contractades per ACNV per a la gestio de
cobros i pagaments.
Poden eixercir-se els drets d’acces, rectificacio, cancelacio o oposicio, per mig de correu electronic dirigit a ACNV a:
accionacionalistavalenciana@gmail.com acompanyat d’un document oficial (DNI o passaport). Informacio conforme al Art. 5 de la Llei
Organica 15/1999 de 13 de decembre de Proteccio de Senyes de Caracter Personal.
FOTOGRAFIES, VIDEOS I MATERIAL MULTIMEDIA
Per a la gestio de ACNV podriem tindre la necessitat d’incorporar imagens dels membres per a diferents finalitats i difusio de les nostres
activitats. Les imagens captades per ACNV o qualsevol dels seus membres i facilitades ad esta, en relacio a actes publics o relacionats en
les nostres activitats politiques o vinculades a ACNV podran ser utilisades per a l’elaboracio de fulls informatius, revistes o ser
incorporades a la pagina Uep de ACNV o perfils en rets socials de ACNV o qualsevol atre mig de difusio que se considere convenient per
ACNV per als mateixos fins.
En cas de tractar-se de carrecs organics, institucionals, etc. podran ser publicades en indicacio de nom, llinages i carrec de la persona
afectada.
L’incorporacio a ACNV supon necessariament l’acceptacio d’estos usos de fotografies o gravacions de video. Aquelles persones que per
raons personals no desigen apareixer deuran posar-lo en coneiximent dels orguens directius per escrit.

