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                                                                                                                                                       Fitxa d’adhesió a CTecno 

                                                                                                                                                       Ficha de adhesión a CTecno 

 

Identificació    Identificación 

   
 Nom  Nombre                                       1r cognom 1ª apellido                                           2n cognom    2ª apellido 

             
Català Castellano                    

                                                       Data naixement     Fecha de nacimiento                      DNI           D.N.I 
Dades personals    Datos personales 

        

 
   Adreça   Dirección  

 

Codi postal   Código postal                          Població   Población 

 

 
 Telèfon    Teléfono                                             Mòbil     Móvil                                         Fax    Fax 
 

Correu electrònic    Correo electrónico                                 Pàgina Web   Pàgina Web 

 

Dades professionals   Datos profesionales 
        

 

     Empresa  Empresa 
 

 
 Departament  Departamento                        Càrrec  Cargo 
 

 

     Adreça   Dirección 
  

 
 Codi postal   Código postal                          Població   Población 
 

 

 Telèfon    Teléfono                                           Mòbil     Móvil                                             Fax    Fax  
 

 

Correu electrònic    Correo electrónico                                Pàgina Web   Pàgina Web 

 

Domiciliació bancària      Domiciliación bancaria 
Entitat    Entidad                Oficina      Oficina                 DC  D.C.              Núm.compte      Núm. cuenta 

 

  

 

Dades d’enviament correspondència         Datos de envío correspondencia  

 

       Adreça personal     Dirección personal                 Adreça professional     Dirección profesional 

 
Indiqueu amb una X en quin lloc voleu rebre les comunicacions del Cercle Tecnològic de Catalunya. Les dades que ens indiqueu seran les que el CTecno considerarà públiques 

d’acord amb l’article 3 apartat J de la LO 15/1999 de 13 de desembre. 

Indique con una X en que lugar desea recibir las comunicaciones del Cercle Tecnològic de Catalunya. Los datos que nos indique serán los que CTecno considerará públicos de acuerdo con 

el artículo 3 apartado J de la L.O 15/1999 de 13 de diciembre. 

 

 
Nom i cognom       Nombre y apellidos  

 
Assabentat i conforme amb el que s’ha dit anteriorment, consenteixo expressament i autoritzo al Cercle Tecnològic de Catalunya que tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo en aquest 

document, d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre i de la directiva 46/95 de la Unió Europea imitant aquesta autorització al compliment dels fins relacionats amb les 

funcions legítimes del cessionari dins l’àmbit institucional, les seves àrees,ens col·laboradors i institucions aliens com  també la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns i necessaris per a l’eficaç 

desenvolupament i compliments dels fins del Cercle Tecnològic de Catalunya. 

 Enterado y conforme con lo mencionado anteriormente,doy expresamente mi consentimiento y autorizo al Cercle Tecnològic de Catalunya a  tratar los datos personales que voluntariamente cedo en este docuemnto, de 

acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y de la directiva 46/95 de la Unión Europea limitando esta autorización al cumplimiento de los fines relacionados con las funciones legítimas 

del  cesionario dentro del ámbito institucional, sus áreeas,antes colaboradores e instituciones como también la censión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos y necesarios para el eficaz desarrollo y 

cumplimiento de los fines del Cercle Tecnològic de Catalunya. 

 

 

              , a                     de                                 de                                                              

 Socis/Sòcies  avaladors/res       Socios/Socias  avalistas                                                      Signatura    Firma 

 

  

  

Nom                              Nom                                     Nom                               Nom 

Núm. de soci /sòcia        Núm. De soci /sòcia             Núm.de soci /sòcia          Núm. de soci/sòcia 
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                                                                                                                                                       Fitxa d’adhesió a CTecno 

                                                                                                                                                       Ficha de adhesión a CTecno 

 
 

 
Mitjançant la signatura de la fitxa d’adhesió expresso al meu suport a l’associació Cercle Tecnològic de 
Catalunya en el seu afany per proporcionar nous vehicles a la societat per acostar la realitat tecnològica a la 
realitat social,oferint un punt de trobada als diferents estaments socials, institucions, empreses i organismes 
oficials. 
 
Igualment, comparteixo i recolzo la Missió,Visió i Valors del Cercle Tecnològic, expressats en el Manifest de 
Collserola (1999), i actualitzats en el Manifest del Cercle (2003). 
 
Mediante la firma de la ficha de adhesión, expreso mi apoyo a la asociación del Cercle Tecnològic de Catalunya en su 
empeño por proporcionar nuevos vehículos a la sociedad para acercar la realidad tecnológica a la realidad social, 
ofreciendo un punto de encuentro a los diferentes estamentos sociales, empresas y organismos oficiales. 
 
Igualmente, comparto y apoyo la misión, Visión y Valores del Cercle Tecnológic de Catalunya, expresados en el Manifiesto                            
de Collserola (1999), y actualizados en el Manifiesto del Cercle (2003). 
 

 
 

Consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal del Cercle Tecnològic de Catalunya  
 
El Cercle Tecnològic de Catalunya us informa que té un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal on estan inclosos absolutament 
tots els associats. 
 
La finalitat d’aquest fitxer és el tractament autoritzat de les dades dels associats tant per a la pròpia gestió del Cercle Tecnològic com els 
serveis que aquest proporciona als seus membres d’acord amb la legislació vigent. 
 
Els destinataris de la informació dipositada en aquest fitxer automatitzat són el propi Cercle Tecnològic incloent totes les seves àrees, 
aquells estaments oficials que per Llei s’exigeix la cessió i aquells altres ens a aquí el Cercle Tecnològic cedeix les dades tant per necessitat 
de gestió com de millora d’oferta de serveis. Totes les cessions de dades que el Cercle Tecnològic faci estan emparades per les disposicions 
que té la Llei de Protecció de Dades en matèries de cessió. 
 
L’associat té el dret, en qualsevol moment,d’exercir els drets d’oposició,d’accés, de rectificació i de cancel·lació dins dels àmbits 
reconeguts per la Llei de Protecció de Dades (LO 15/1999 de 13 de desembre). 
 
El responsable del fitxer és el mateix Cercle Tecnològic Catalunya i, en el seu nom, la Secretaria. Per qualsevol qüestió referent a aquest 
tema cal adreçar escrit a la Secretaria del Cercle Tecnològic de Catalunya, carrer Àvila 48 2a pl. 08055 Barcelona. 

 
Consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal del Cercle Tecnològic de Catalunya 

 
El Cercle Tecnològic de Catalunya le informa que posee un fichero automatizado con datos de carácter personal donde están incluidos 
absolutamente todos los asociados. 
 
La finalidad de este fichero es el tratamiento automatizado de los datos de los asociados tanto para la propia gestión del Cercle Tecnològic com 
los servicios que este proporciona a sus miembros de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Los destinatarios de la información depositada en este fichero automatizado son el propio Cercle Tecnològic incluyendo todas sus áreas,aquellos 
estamentos oficiales que por Ley seexige lacensión y aquellos otros entes a quien el Cercle Tecnològic cede los datos tanto por necesidad de 
gestión como de mejora de la oferta de servicios. Todas las censiones de datos que el el Cercle Tecnològic haga están amparadas po las 
disposiciones que tiene la Ley de Protección de Datos en materia de censión. 
 
El asociado tiene el derecho, en cualquier momento, de ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación dentro de los 
ámbitos reconocidos po la Ley de Protección de Datos (L.O. 15/1999 de 13 de Diciembre). 
 
El responsables del fichero es el mismo Cercle Tecnològic Catalunya y, en su nombre, la Secretaria. Para cualquier cuestión referente a este 
tema debe dirigirse a la Secretaria del Cercle Tecnològic de Catalunya, calle, Ávila 48 2a pl. 08055 Barcelona. 
 

               


