
FULL D’INSCRIPCIÓ DE SOCIS 
 

E-MAIL 
CODI NOM 1r COGNOM 2n COGNOM NIF NAIXEMENT PROFESSIÓ 

MÒBIL 
SIGNATURA 

 
       

 
 

 
       

 
 

 
       

 
 

 
       

 
 

         

E
n el cas dels m

enors d’edat caldrà 
la signatura d’un dels pares o tutors. 

 
ADREÇA:  C. POSTAL:  POBLACIÓ:  TELÈFON FIX:  
  Signatura del 
 IBAN Entitat  Oficina  D.C.  Número de compte NIF del titular del compte bancari titular del compte 

                                  
 
 
Tipus de quota anual: Familiar  60 €  
 Individual 35 € 
 Protector Quin import?  La Creu Alta (Sabadell), a________de__________________de_______ 
 

PROTECCIÓ DE DADES, IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL: 
 

El Teatre del Centre Parroquial de Sant Vicenç posa en 
coneixement dels nous socis  que disposa d’un fitxer 
automatitzat amb dades de caràcter personal, així com d’arxiu 
documental general, que contenen dades personals i que 
formen part de la BASE DE DADES GENERAL 
D’ADMINISTRACIÓ DEL TEATRE SANT VICENÇ. 
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el 
tractament de les dades amb l’única tasca de prestar els 
serveis sol·licitats, informar de les nostres activitats i donar 
compliment als lícits objectius del Teatre Sant Vicenç. 
La negativa a facilitar les dades demanades tindrà com a 
conseqüència la impossibilitat de ser atès ordinàriament en els 
nostres serveis i d’ésser informat puntualment de les activitats i 
espectacles. 

En tot cas, els signants tenen el dret a exercir els drets 
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit 
reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, 
mitjançant el que disposa el R.D. 1729/2007 de 21 de 
desembre. 
El responsable de la Base de Dades és el Teatre del Centre 
Parroquial de Sant Vicenç. Per exercir els drets esmentats i 
per a qualsevol aclariment, l’interessat es pot adreçar per escrit 
a la Secretaria del Centre que es troba al carrer Montllor i 
Pujal 103 de Sabadell o bé enviar un correu electrònic a 
correu.santvicenc@gmail.com. 
Atenent a allò esmentat més amunt i d’acord amb el que se’ns 
proposa, ELS INSCRITS COM A NOUS SOCIS CONSENTIM 
EXPRESSAMENT I AUTORITZEM al Teatre del Centre 
Parroquial de Sant Vicenç perquè: 

-Tracti les dades que voluntàriament cedim, d’acord amb el 
que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 
34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/CE, 
dins del propi àmbit del teatre. 
-Així com, també, donem el nostre consentiment per 
l’enregistrament i difusió de la nostra imatge captada durant la 
realització d’activitats al Teatre del Centre Parroquial Sant 
Vicenç, als únics efectes de divulgació de les activitats 
artístiques que es porten a terme al Teatre a través del web, 
xarxes socials i de mitjans de comunicació especialitzats.  
-Com a nous socis cedim al Teatre del Centre Parroquial de 
Sant Vicenç els drets de propietat intel·lectual que em 
poguessin correspondre per raó d’autor/a, d’intèrpret i/o 
d’executant en totes aquelles activitats artístiques organitzades 
o participades pel Teatre del Centre Parroquial Sant Vicenç 

Codi fam.: 

 

Es cobrarà una quota d’ingrés en el moment de l’alta de soci de 120€ (familiar) i 
70€ (individual). Als menors de 16 anys es cobrarà la quota familiar. 


