Formulari inscripció i cessió internet a enitats sense ànim de
lucre per part de l'Associació Usuaris Guifibages
Entitat
Adreça

Població
Codi Postal

NIF

e-mail
Telèfon
IBAN CC
Nom Node Guifi.net

IP Guifi.net

Avalador 1
Avalador 2
Sol·licito la connexió a internet per entitats sense ànim de lucre i finalitats socials
Nom i Cognoms Responsable
Càrrec
Telèfon

NIF

La persona responsable serà el contacte principal de l'entitat amb Guifibages. Aquesta persona es fa responsable de l'ús que es
faci de la connexió a internet facilitada. La connexió ha de servir únicament per dur a terme les activitats de l'entitat. Guifibages
no garanteix el bon funcionament de la connexió ni el suport tècnic en cas d'incidència. Guifibages es reserva el dret d'anul·lar la
connexió quan ho consideri oportú.

Data

Signatura
D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades, així com a la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades, autoritzo al tractament
de les dades personals incloses que seran incorporades al fitxer denominat "socis", el responsable del qual és
l'Associació d’Usuaris Guifibages. Les seves dades seran utilitzades en tasques propies de la gestió administrativa i
legal de l'associació, així com per enviar-Informació d'altres activitats desenvolupades per l'Associació. L'informem
que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en la Llei a través d’un e-mail a la
direcció rgpd@guifibages.net. Pot consultar la política de privacitat a http://guifibages.cat/doc/privacitat/
Al mateix temps autoritzo la cessió de les dades a la Fundació guifi.net, amb la finalitat de donar compliment a
les necessitats adminsitratives i legals relatives a la gestió de donacions. Tanmateix, us informem que podeu
exercitar els drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça: Fundació guifi·net C/ Jaume I "el
Conqueridor", 3, 4t - 1ª08500, Vic mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI. Pot consultar la política de
privacitat a https://fundacio.guifi.net/Avís_legal

