BUTLLETA D’ADHESIÓ
Per adherir-vos a ACPIG envieu aquesta butlleta degudament omplerta i signada al carrer Hortal, núm. 23-29, àtic
1era, 08032 Barcelona, o bé a professionalsigualtat@gmail.com.
Cognoms:

Nom:

Adreça:
Codi Postal:

Població:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

DNI:

Correu electrònic:

Titulació:

Diplomatura/Grau______________________________________________________________
Llicenciatura___________________________________________________________________

Formació:

250 hores mínimes de formació especialitzada en igualtat de gènere
Títol obtingut:

Experiència:

2 o més anys d’experiència laboral en igualtat de gènere
Institució / empresa:
Càrrec:

Dades per la domiciliació bancària:
Nom i Cognoms del/la titular del compte:
Banc /Caixa
Adreça de l’Oficina:

Codi postal i Població:

Codi IBAN de compte client/a
La quota anual d’ACPIG és de 20 euros
A Banc / Caixa.
Us prego que, fins a nova ordre, feu efectius els rebuts que anualment presentarà l’ACPIG, amb càrrec al meu
compte ressenyat més amunt.
Data i Signatura

IMPORTANT: La tramitació d’un rebut anual ens permet minimitzar les despeses de gestió però pot suposar un
endarreriment en la formalització de la vostra subscripció. Per garantir l’adquisició immediata dels drets que us
atorga la qualitat de soci/sòcia d’ACPIG, us preguem feu efectiva la primera quota anual de 20 € al cte. corrent de
l’entitat: Cajamar ES68 3058 0517 1127 2001 1042 (indicant el vostre nom complet al concepte de la transferència).
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESIONALS DE LA IGUALTAT DE GÈNERE, amb CIF 43451820J, adreça postal al C/Hortal 23-29, àtic 1er, 08032
Barcelona, tracta la informació facilitada amb la finalitat de gestionar la vostra vinculació amb l’entitat i poder oferir-vos informacions d’interès, no
sent utilitzada amb altres finalitats. Les dades proporcionades es conservaran mentre mantingueu la relació amb l’entitat i no ens sol·liciteu la
supressió de les mateixes, i durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals respecte a la prescripció de responsabilitats. Les
vostres dades seran comunicades a les persones encarregades del seu tractament per donar compliment a les finalitats esmentades, però en cap cas
seran cedides a terceres persones excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les,
suprimir-les, limitar o oposar-vos al seu tractament, enviant un correu a: professionalsigualtat@gmail.com. Més informació sobre la nostra política
de protecció de dades a http://acpig.org/proteccio-de-dades/

Dono el consentiment al tractament de les meves dades
(Signatura)

