Plaça Bisbe Coll, 9 – Telèfon 973 58 00 00 – Fax 973 58 07 17
25.260 IVARS D’URGELL (LLEIDA)

SOL·LICITUD D'ALTA DE SOCI/SÒCIA COL·LABORADOR/A
Del Camp d’Ivars d’Urgell i Secció de Crèdit, Societat Cooperativa Catalana Limitada. Inscrita en el Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya. Núm. 98 N – Clau Ll. N.I.F. F-25004409

Nº

Data

DADES DEL/A SOL.LICITA T
Nº Personal

Cognoms i nom
Domicili
N.I.F.

C. Postal

Població
Mòbil

Telèfons
Règim I.V.A.

E-mail

Signatura del sol·licitant

I FORME CO SELL DE DIRECCIÓ
Favorable

Desfavorable

ACORD CO SELL RECTOR (Article 6.3 Estatuts)

Amb data d'avui, el Consell Rector de la DEL CAMP D’IVARS D’URGELL I SECCIÓ DE
CRÉDIT, Stat. Coop. C. Ltda., vista la sol·licitud i l'informe que s'adjunta, acorda l’admissió del
sol·licitant com a soci de la mateixa.
Ivars d'Urgell, _______ de ____________ de _______
EL PRESIDENT,

Segons l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem
que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de DEL CAMP I SECCIÓ
DE CRÈDIT D’URGELL, SCCL amb CIF F25004409 i domicili social a Pl. Bisbe Coll, 9 25260 –
IVARS D’URGELL, amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats del contracte subscrit entre
ambdues part. En compliment de la normativa vigent, DEL CAMP I SECCIÓ DE CRÈDIT
D’IVARS D’URGELL, SCCL informa que les dades seran tractades i emmagatzemades durant el
període legalment establert.
Amb la present clàusula queda informat de que les seves dades seran comunicades en cas de ser
necessari a entitats bancàries, entitats de recobrament en cas de morositat, administracions públiques
i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessari la comunicació, amb la finalitat de complir
amb la prestació del servei anteriorment citat.
A la vegada, li informem que pot contactar amb el Responsable de Seguretat de DEL CAMP I
SECCIÓ DE CRÈDIT D’IVARS D’URGELL, SCCL, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu
postal o d’e-mail següent: rgpd@coopivars.coop
DEL CAMP I SECCIÓ DE CRÈDIT D’IVARS D’URGELL, SCCL informa que procedirà a tractar
les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es
per això que DEL CAMP I SECCIÓ DE CRÈDIT D’IVARS D’URGELL, SCCL es compromet a
adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan
siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de
les seves dades de caràcter personal així com el consentiment prestat per al tractament dels mateixos,
dirigint la seva sol·licitud a l’adreça postal indicada més a dalt o al e-mail rgpd@coopivars.coop. En
aquest sentit, en tot moment respondrà del dret a revocar el consentiment donat mitjançant la present
clàusula.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri
oportuna.
Per finalitzar, DEL CAMP I SECCIÓ DE CRÈDIT D’IVARS D’URGELL, SCCL informa que amb
la firma del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades
esmentades anteriorment.

DESCRIPCIO ACTIVITAT DEL SOCI / SÒCIA COL·LABORADOR/A
AGRÍCOLA

Superfície:

Ha. Secà.
Ha. Reg.

RAMADERA

Cereal:
Fruita:
Farratges:
Altres:

Porcí. Reproductores:
Bovi Llet

Engreix:
Engreix:

Ovi Llet:

Engreix:

Altres:

ALTRES

CO DICIO S DE PAGAME T
Càrrec Secció Crèdit compte nº:
Reposició fons
Rebut Bancari
Banc:
Adreça:

Oficina:
C.C.C:

Dies Vt.:
Obsevacións a les condicions de pagament.

OBSERVACIO S

APORTACIÓ ALTA SOCI / SÒCIA COL·LABORADOR/A (Art. 19 Estatuts)
El soci col·laborador, d’acord amb lo dispost en l’article 19 dels Estatuts d’aquesta Cooperativa,
subscriu i desemborsa en aquest acte, la totalitat de l’aportació a capital, per import de 6 € (SIS
EUROS).
Rebut en data ______ de _______ de ______
(signatura)

