Sol·licitud d’ingrés a l’Ateneu de Natura (ADN)
En/Na/N’
Assabentat de les finalitat i activitats de l’associació sense ànim de lucre Ateneu de
Natura, estant interessant per la divulgació i la investigació de les ciències naturals,
coneixent que a la societat no es cobra cap quota als seus membres i que els
compromisos positius que adquireixo fent-me membre són únicament, en primer lloc, la
intenció de participar a les activitats que organitze l’ADN, sempre que les meus
circumstàncies personals m’ho permeten i, en segon lloc, la voluntat de col·laborar, en
el cas que em vingue bé fer-ho, amb una donació de 10 euros per la revista Nemus,
l’any que aquesta es pugue publicar i per altra banda assolint només el compromís
negatiu de no sustentar, de paraula, lletra o fet actituds contraries a la conservació del
medi ambient.
DEMANO l’ingrés en l’ADN
Dades personals.
Nom complet:
DNI/NIE:
Adreça:
Correu electrònic:
Telèfons:
Àrees de les ciències naturals per les quals tinc un interès especial:
Estudis:
Llengües en les quals escric:
En quines activitats tinc més interès en participar (Cursets, conferències, investigacions,
tallers, excursions, publicacions,.....):
A la ciutat de

a

de

de l’any

Socis antics que avalen al nou candidat a soci
1.
2.
Data assemblea en la qual es tramita la sol·licitud
Resultat: Acceptació
Denegació
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades personals, com soci/a o simpatitzant de l'associació seran
incorporades a un fitxer automatitzat anomenat ADN, prèviament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades creat per Ateneu de Natura del qual és titular i sota la seua responsabilitat, i que el seu tractament està
destinat exclusivament al desenvolupament de les activitats pròpies de l'entitat.
L’Ateneu de Natura garanteix la confidencialitat de les seues dades personals. Cap dada que ens proporcione serà compartida amb organització o empresa aliena a nosaltres. El fet de ser soci@ d’Ateneu de Natura
autoritza l'enviament per correu ordinari o per comunicació electrònica d'informació relativa a temes de gestió i administració d’Ateneu de Natura.Vosté té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en
aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancel•lar-la per mitjà de correu electrònic a ateneudenatura@gmail.com o en la següent adreça Ateneu de Natura, carrer de sant Roc, 125, 3r, 5a, codi postal 12004 – Castelló
de la Plana (Castelló), identificant-se el/la titular degudament.
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