
A.C.A.F.

A continuació t’indiquem els pasos per donar-te d’alta com a soci/a de l’Agrupació:

 · Envia el formulari que veuràs a la pàgina següent correctament complimentat
  a secretaria.acaf@gmail.com 
 
 · Transferència bancària de la quota anual de 50€ (opció de pagament semestral)
  indicant al concepte el teu Nom, Cognoms i “ALTA SOCI/A” al següent numero
  de compte:
     
    ES92 2100 0115 1902 0141 8366

Una vegada  realitzats aquests pasos i  rebut el pagament, t’afegirem al grup privat de Facebook
per  a que estiguis informat de totes les activitats que vagin sorgint (tallers, sortides, events,...);
a més, també podràs accedir al teu racó del soci a la web: www.acafsantacoloma.es

Com a soci/a de A.C.A.F et podràs aprofitar dels diversos descomptes i beneficis que els nostres
col·laboradors ens ofereixen, com  poden ser: descomptes en impressions, foams, material de pa-
pereria, accessoris de fotografia,...

Si tens qualsevol dubte o consulta pots contactar amb nosaltres enviant un mail a:
informacio.acaf@gmail.com i et contestarem amb la major brevetat possible.

ALTA
SOCIS

Moltes gràcies i salutacions.
Organització A.C.A.F



Responsable Entitat: Associació Colomenca d'Aficionats a la Fotografia - NIF: G66937434  Adreça. postal: Pl Pau Casals 17,
08923 - Barcelona - Telèfon: 669281570   Correu elect: presidencia.acaf@gmail.com 
En nom de l’associació tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir
amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè
té dret a obtenir confirmació sobre si enté dret a obtenir confirmació sobre si en Associació Colomenca d'Aficionats a la Fotografia estem tractant les seves dades 
personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió
quan les dades ja no siguin necessaris.

Així mateix sol·licito la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelizarle com a client.

Accepto la política de privacitat
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