FALLA CRONISTA VICENT BEGUER

cod
fam

ESTEVE
C/ Cronista Vicent Beguer i Esteve, 2 y 4
(Casal les Terretes)
46900 Torrent
secretariafallacronista@hotmail.com

INFANTIL
MAJOR

Document General d’Alta

(Marcar la casella correspondrien)

Nom i Cognoms:
Domicili i Localitat:
Cod. Postal:

Telèfon Casa:

Data de naixement:

Mobil:

NIF:

Dirección e-mail:
Representants legals del menor:
Nom i Cognoms:
Nom i Cognoms:

NIF:
NIF:

Informació LLEI ORGÀNICA PROTECCIÓ DADES
Les dades facilitades en esta fitxa d'inscripció seran incorporades a un fitxer propietat de la Falla, que tindrà la finalitat de la
gestió administrativa i comunicació de la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve.
La inscripció en la Falla comporta necessàriament les següents cessions de dades:
 A la Junta Local Fallera de Torrent, per a la gestió del cens faller.
 A la Junta Central Fallera de Valencia, per a la gestió del cens faller.
 A les entitats financeres contractades per la Falla per a la gestió de cobraments i pagaments.
Poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, per mitjà d'un escrit dirigit a la Falla Cronista Vicent
Beguer i Esteve, C/Cronista Vicent Beguer i Esteve, núm. 2 i 4 de Torrent, acompanyat d'un document oficial (DNI o
passaport) i en cas de tractar-se de pare, mare o tutor legal d'un menor per mitjà de còpia del document que acredite la
representació (Llibre de Família o resolució judicial).
Informació conforme a l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

MENORS
En el cas de menors edat el sotasignat declara ser pare, mare o tutor legal del faller i autoritza el tractament de les seues
dades personals.

FOTOGRAFIES, VÍDEOS I MATERIAL MULTIMÈDIA
Per a la gestió de la Falla tenim la necessitat incorporar imatges dels fallers i falleres per a diferents finalitats i difusió de les
nostres activitats. Les imatges captades per la Falla o qualsevol dels seus membres i facilitades a esta, en relació a actes
públics o relacionats amb les nostres activitats falleres o vinculades a la Falla podran ser utilitzades per a l'elaboració del
“Llibret”, de fullets informatius o ser incorporats a la pàgina Web de la Falla o perfils en xarxes socials de la Falla o
qualsevol altre mitjà de difusió que es considere convenient per la Junta Directiva per als mateixos fins.
En cas de tractar-se de Falleres Majors, Junta Directiva, etc. podran ser publicades amb indicació de nom, cognoms i càrrec
de la persona afectada.
La incorporació a la Falla suposa necessàriament l'acceptació d'estos usos de fotografies o gravacions de vídeo. Aquelles
persones que per raons personals no desitgen aparèixer hauran de posar-ho en coneixement de la secretaria de la falla per
mitjà d’un escrit.
Recordem als membres de la Falla que encara que és lícit la captació d'imatges o vídeos per a finalitats privades, la seua
publicació en espais d'Internet com a xarxes socials o servidors de fotografies o vídeo, hauria de comptar amb el
consentiment de les persones afectades, particularment quan es tracte de persones menors d'edat.

He llegit, entenc i accepte la informació anterior Informació LLEI.

En Torrent, _______ de _________ de 20___.
Signa:
Nom del Signant: ________________________________
NIF: ___________________________________________

En cas de menors, el signant jura ser el representant legal del menor,
eximint de responsabilitat a la Falla.

FORMA DE PAGAMENT:

QUOTES ANUALS DOMICILIADES:
LOTERIA SEMANAL:

SI

DADES BANCÀRIES
ENTITAT SUCURSAL
__ __ __ __

__ __ __ __

SI

NO

QUANTITAT _________

D.C
__ __

NO

Nº COMPTE
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i STC
292/200, li informem que els seus Dades seran incorporats a un fitxer automatitzat amb finalitat exclusivament
administrativa. L'interessat podrà dirigir-se a la falla, com Responsable dels fitxers, per a exercir el seu dret
d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició. El fitxer es troba en el sistema Informàtic de la Falla Cronista
Vicent Beguer i Esteve, C/Cronista Vicent Beguer i Esteve , nº 2 i 4 de Torrent.

Complimentar Si els Pares o germans son Fallers (Comissió Infantil):
Nom i Cognoms del Familiar:

NORMES DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER A PERTÀNYER A LA COMISSIÓ
Es recorda que tot faller/a està obligat a complir i respectar el reglament de Junta Local Fallera i
els Estatuts de Règim Interior de la Falla.
Els terminis de pagament per a les distintes modalitats són:
EL COBRAMENT DE LES QUOTES ANUALS DE SOCIS:
a.
Es faran per mitjà d’ingrés trimestral anticipat, en el compte que la Falla disposa.
b.
Per rebut de domiciliació bancària, per trimestre anticipat.
c.
El faller coneix els compromisos econòmics, que han sigut informats abans de l’alta
com a faller de l’associació.
d.
Les obligacions econòmiques son susceptibles als canvis que aprove l’assemblea
General Extraordinària.
LOTERIA:
a.
b.
c.
d.

Es replegarà durant els dos primers divendres del cada mes en el casal i en horari
de 20h. A 22h.
El faller que no arreplegue la loteria en el termini d'1 mes, se li retirarà.
El faller coneix els compromisos de loteria, que han sigut informats abans de l’alta com
a faller de l’associació.
Les obligacions de loteria son susceptibles als canvis que aprove l’assemblea General
Extraordinària.

