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ASSOCIACIÓ DE CREADORS DE LA GARROTXA C/Notari Closells, 1, 2n 2a, 17800 Olot, Girona NIF:G55299333 
 
 
 

   

 

 
SOL.LICITUD  DE  INSCRIPCIÓ  DE NOUS SOCIS/ES 

 
DADES PERSONALS 
 
NOM I COGNOMS: ______________________________________________________________ 
DNI: ____________________________  Data de naixement:  _______________________________ 
Professió: ______________________________________________________________________ 
Telèfon: ____________________________________________________________________________ 
Adreça de correu electrònic: ________________________________________________________ 
Adreça postal: ______________________________________________________________________ 
Municipi: ________________________C.P:. _______________ Província: _____________________ 
 
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Titular del compte: _______________________________________________________________ 
Compte IBAN: __________________________________________________________________ 
 

Quota de soci: 60€ anuals. Pagament de la quota    ☐ semestral  ☐ anual 
 

☐ He llegit i estic d'acord amb la Política de Privacitat i Protecció de dades adoptada per La Iera,                    
Associació de Creadors de la Garrotxa. 
 
Signat: _______________________________________ 
                    (Nom, cognoms i signatura) 

 
 

 Olot, ______ de  _________________ de _____________ 
 
 
 

 



Associació de Creadors de la Garrotxa C/Notari Closell, 1, 2n 2a, 17800 Olot, Girona NIF: G55299333

Sis preguntes per anar-nos coneixent....

Nom Projecte

Contacte Xarxes

Com has conegut La iera? Què saps de nosaltres?

De quina manera creus que podem interaccionar amb tu i els teus projectes?

Què t'agradaria trobar a La iera?

De quina manera creus que pots contribuir en el col·lectiu?

Com prefereixes rebre la informació: per mail, xarxes socials...?
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Política de privacitat i Protecció de dades 
 

El responsable del tractament de les teves dades és: 
Associació de Creadors de la Garrotxa. 
C/ Notari Closells, 1, 2n 2a, 17800 Olot, Girona. 
Consultes sobre la protecció de dades: 
Pots contactar amb nosaltres mitjançant l'adreça electrònica somlaiera@gmail.com. 

 
Com hem obtingut les teves dades: 

Si no hem tingut relació amb tu anteriorment, les teves dades les obtenim a través d'aquest formulari                 
i les tractarem conjuntament amb les dades que ens facilitis durant la teva relació amb nosaltres. 

Si ja hem tingut relació amb tu anteriorment, les teves dades les hem obtingut mitjançant les                
relacions prèvies que has pogut mantenir amb La Iera, Associació de Creadors de la Garrotxa, les relacions que                  
tens actualment amb nosaltres, per a la teva condició de soci, perquè has participat en algun dels nostres                  
esdeveniments o per haver sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats. 

Si les teves dades les hem obtingut de tercers, amb la comunicació que acompanya aquesta Política                
de Privacitat, t'informen de l'origen de les teves dades i les categories de les dades facilitades. 
 
Quines dades tractem, per a què i per quin motiu 

SI ETS UN INDIVIDU 
Quines de les teves dades personals tractem: 
Les dades que tractarem de tu amb finalitats legítimes que més endavant s'expliquen, són les               

següents: 
1. Dades necessàries per a mantenir la relació amb tu: Nom; Cognoms; Edat; Sexe; E-mail;              
Telèfon; Direcció Postal. 
2. En cas que ens les hagis facilitat voluntàriament durant les relacions prèvies mantingudes             
amb tu, també podem disposar de les següents dades: Entorn familiar; Dades de la iniciativa solidària                
(lloc, data, objectiu, interessos). 

També t'informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures              
relacions i interaccions que mantinguis amb La Iera, Associació de Creadors de la Garrotxa, incloses les que ens                  
aportis mitjançant les xarxes socials o altres aplicacions. Aquestes dades depenen de la teva pròpia               
configuració de privacitat, l'ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de                   
cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades                  
a través de xarxes socials o aplicacions. 
 

Perquè tractem les teves dades personals 
Per a establir una relació de col·laboració amb tu que possibiliti el compliment dels nostres objectius                
fundacionals: 

1. Esdevenir un punt de trobada per a les persones amb inquietuds creatives. 
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2. Esdevenir un espai multidisciplinar on els associats puguin realitzar projectes personals i            
col·lectius optimitzant recursos i aprofitant sinergies. 
3. Esdevenir una plataforma professionalització pels  membres associats. 
4. Posar en valor el treball artesà donant visibilitat als projectes dels associats fomentant la              
cultura a la comarca. 

 

Tractem les dades dels nostres socis, col·laboradors, artistes i la resta de persones que hagin sol·licitat                
informació sobre les nostres activitats, concretament les següents activitats: 

1. Enviar informació sobre L'Associació de Creadors de la Garrotxa, SMS, Telèfon, Correu            
Postal, E-mail o Missatgeria Instantània. 
2. Sol·licitar donatius, increment de la quota i altres tipus de participació (signar en campanyes,              
etc.) i la gestió del cobrament d'aquests donatius. 
3. Enviar el certificat fiscal. 
4. Atendre les teves consultes quan contactis amb nosaltres. 
5. Convidar-te a actes o esdeveniments que organitzem. 
6. Realització d'enquestes d'opinió / reunions per a realitzar estudis de mercat / concursos. 
7. Gestionar la relació amb tu. 
8. Gestionar la teva activitat de promoció en favor de la nostra organització. 
9. Activitats d'elaboració de perfils, basats en la informació que tu directament ens hagis             
proporcionat, que hagis fet pública o que estigui públicament disponible, destinada a assegurar             
l'adequada gestió de les anteriors activitats. L'elaboració de perfils no s'utilitza, en cap cas, per a                
l'adopció de decisions automatitzades que tinguin efectes jurídics o duna altra naturalesa i que et               
puguin afectar; tots els nostres processos de presa de decisions compten amb intervenció humana. 
Addicionalment, també tractem les teves dades per a l'enviament, inclús per mitjans electrònics, de              

comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat              
anteriorment, o sobre les que ens hagis sol·licitat informació o hagis dirigit alguna sol·licitud a l'associació. 

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol moment, enviant un correu                
electrònic a la nostra adreça electrònica somlaiera@gmail.com. 
 

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals 
El tractament de les teves dades en relació amb el manteniment de la teva relació amb La Iera,                  

Associació de Creadors de la Garrotxa com a soci, col·laboradors, sol·licitant d'informació, etc., està legitimat               
al resultat necessari per complir a les obligacions contractuals derivades de l'esmentada relació o per a donar                 
resposta a la sol·licitud. 

El tractament de les teves dades personals per a l'enviament d'informació sobre activitats, campanyes              
o iniciatives de La Iera, Associació de Creadors de la Garrotxa similars a les que hagis participat, responen a un                    
interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent. 
 
 

SI ETS UNA EMPRESA, ENTITAT, ORGANITZACIÓ, ASSOCIACIÓ... 
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Quines de les teves dades personals tractem 
Les dades que tractarem amb tu per a les finalitats legítimes que més endavant s'expliquen, es limiten                 

a les teves dades de contacte corporatiu relatives a l'empresa, entitat, organització... a la que representes. 
 

Perquè tractem les teves dades personals 
Les teves dades de contacte corporatiu les tractem amb l'exclusiva finalitat de poder mantenir les               

relacions comercials, contractuals o de col·laboració que L'Associació de Creadors de la Garrotxa manté amb la                
teva empresa, entitat, organització... 

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l'enviament, inclús por mitjans electrònics, de              
comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat              
anteriorment, o sobre les quals ens hagis sol·licitat informació o hagis dirigit alguna sol·licitud a la nostra                 
entitat. 

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol moment, enviant un correu                
electrònic a la nostra adreça electrònica somlaiera@gmail.com. 
 

Per quin motiu podem tractar les teves dades 
El tractament de les teves dades de contacte corporatiu relacionat amb el manteniment de la relació                

de la teva empresa, entitat, organització... amb La Iera, Associació de Creadors de la Garrotxa similars a les                  
que hagis participat, responen a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent                   
sobre la privacitat. 
El tractament de les teves dades personals per a l'enviament d'informació sobre activitats, campanyes o               
iniciatives de La Iera, Associació de Creadors de la Garrotxa similars a les que hagis participat, respon a un                   
interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent. 
 

Quan i per quins motius podem facilitar les teves dades a tercers 
Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a                

continuació s'expliquen: 
1. Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals La Iera,              
Associació de Creadors de la Garrotxa està obligada per la seva activitat. 
2. Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per a complir amb les obligacions derivades              
de les campanyes, activitats i iniciatives en les quals voluntàriament participis (per exemple: entitats              
bancàries i proveïdors de passarel·les de pagament). 
3. Proveïdors que necessitin accedir a les teves dades per a la prestació de serveis que La Iera,                 
Associació de Creadors de la Garrotxa hagi contractat amb els esmentats proveïdors, i amb els que La                 
Iera, Associació de Creadors de la Garrotxa té subscrits els contractes de confidencialitat i de               
tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la teva privacitat. Si                 
en un futur La Iera, Associació de Creadors de la Garrotxa realitzés altres cessions de dades personals,                 
t'informaríem oportunament. 

 

Transferències internacionals de dades 
La Iera, Associació de Creadors de la Garrotxa té contractats els serveis de proveïdors tecnològics               

ubicats a països que no disposen de normativa equivalent a l'europea ("Tercers Països"). Aquests proveïdors               
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han subscrit La Iera, Associació de Creadors de la Garrotxa els contractes de confidencialitat i tractament de                 
dades exigits per la normativa per a proveïdors ubicats a Tercers Països, aplicant les garanties i salvaguardes                 
necessàries per a preservar la teva privacitat. 

Per a més informació sobre les garanties de la teva privacitat, pots contactar amb nosaltres mitjançant                
l'adreça electrònica somlaiera@gmail.com. 
 

Quant de temps guardarem les teves dades 
Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb La Iera, Associació                

de Creadors de la Garrotxa i, després de la finalització de l'esmentada relació per qualsevol causa, durant els                  
períodes de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran únicament per acreditar el                
compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats els períodes de prescripció, les teves               
dades seran eliminades o, alternativament, desvincularem les teves dades personals de les dades purament              
estadístiques. 
 

Quins són els teus drets 
Pots exercitar els teus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al              

tractament, a través de l'adreça electrònica somlaiera@gmail.com. També, si consideres que el tractament de              
les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació                 
dirigint-te a l'adreça electrònica somlaiera@gmail.com, o bé dirigint-te a La Agencia Española de Protección              
de Datos, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal. 
 

☐He llegit i estic d'acord amb la Política de Privacitat i Protecció de dades adoptada per La Iera,                  
Associació de Creadors de la Garrotxa. 
 
 
Signat: _______________________________________ 
                    (Nom, cognoms i signatura) 

 
 

 Olot, a ______ de  _________________ de _____________ 
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