
fitxa de associada (associació d´idees ema)
ficha de asociada (associació d´idees ema)

Fàbrica oberta de creació analògica
w

w
w.

la
es

co
ce

sa
.o

rg

Nombre
Nom

Apellidos
Cognoms

NIF
NIF

Dirección
Adreça

Nacionalidad
Nacionalitat

E-mail
E-mail

Código postal
Codi postal

Teléfono
Telèfon

Fecha de nacimiento
Data de naixement

Ciudad
Ciutat

Si us plau, envia una còpia del DNI/NIE a comptabilitat@laescocesa.org

Acompañar esta solicitud con una carta en la que se detalle la trayectoria artística de la solicitante y una 
breve descripción de las motivaciones para ser asociada de La Escocesa.

Acompanyar aquesta sol·licitud amb una carta en la qual es detalli la trajectòria artística de la sol·licitant i 
una breu descripció de les motivacions per a ser associada de La Escocesa.

Le informamos que, según la Ley Orgánica 15/1999 de Proteccion de Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero debidamente inscrito en la 
Agencia Española de Proteccion de Datos, siendo el responsable Associació d’Idees con la finalidad propia de la relación negocial o comercial y fines publicitarios. 
Asimismo, de conformidad con la normativa vigente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la 
dirección señalada en el presente documento.

L’informem que segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, les seves dades formen part d’un fitxer degudament inscrit a l’Agencia Es-
pañola de Protecció de Dades, sent el responsable Associació d’Idees amb la finalitat pròpia de la relació negocial o comercial i fins publicitaris. Tanmateix, de conformi-
tat amb la normativa vigent, informem que poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la adreça indicada al present document.

Por favor, envia copia  del DNI/NIE a comptabilitat@laescocesa.org
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